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Resum  

Veient les dades alarmants que hi ha a Espanya i Balears respecte a la violència de gènere, es 

detecta la necessitat de treballar en temes de coeducació i la prevenció de violència de gènere 

per aconseguir minvar aquesta xacra.  

 

Per altra banda, són moltes les investigacions que identifiquen els mitjans de comunicació com 

agents socialitzador dels adolescents i representants de la realitat.  

 

Per aquests dos motius, en el present treball es desenvolupa una proposta didàctica que es basa 
en la creació un material didàctic basat en l’ús de material no ètic extret de 4 mitjans de 

comunicació: televisió, internet, videojocs i música. A més, va dirigit als alumnes de primer de 

secundaria per treballar en hores de tutoria i a l’alumnat de 2n de Batxillerat a l’assignatura de 

Cultura Audiovisual i finalment puguin dur a terme una jornada coeducativa conjunta.  

 

Paraules claus: 

Coeducació, mitjans de comunicació, violència de gènere i igualtat de gènere 

 

 

Abstract: 

Seeing the alarming data we find in Spain and the Balearics in relation to gender violence, we 

see the need to work on coeducation and gender violence prevention in order to reduce this 

disease. 

 

On the other hand, a lot of research the media as social agents for teenagers and reality 

representatives. 
 

For these two reasons, this dissertation develops an educational proposal based on the creation 

teaching material based on use of non ethical documentation extracted from 4 sets of media: TV, 

Internet, video games and music. Also, It is directed to 1st year secondary school pupils to work 

during tutoring hours and for 2nd of bachiller students for the subject of Audiovisual Culture, and 

finally, they can later on have a joint coeducational workshop. 

 

Key words: 

Coeducation, media, gender violence and gender equality 
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NOTA AL VOCABULARI DE REDACCIÓ DEL TFG: per dur a terme una lectura més 

dinàmica s’ha optat per la utilització d’un terme neutra o del gènere masculí per englobar 

alumna/alumne i professor/professora.  
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1. Introducció 
 

Actualment trobem a la societat espanyola una gran problemàtica, la violència 

de gènere. Són moltes les dones que dia a dia moren en mans de les seves 

parelles o exparelles, o es troben en situació de risc. Així ho demostren les 

dades, on un total de 52 dones moriren en el 2017 i el 2018, ja n’han mort 12.  

 

Per altra banda, la LOMQE, aprovada el 2013, ja establia la necessitat 

d’ensenyament de la competència en comunicació audiovisual a tot l’alumnat de 

l’ensenyament obligatori amb l’objectiu que fossin competents amb l’anàlisi dels 

mitjans i tenir una mirada crítica davant ells.  

 

Per tots aquests motius, el present treball presenta una proposta per treballar les 

dos vessants, la violència de gènere i els mitjans de comunicació, a través 

d’exemples extrets dels mateixos mitjans. Seran exemples èticament incorrectes 

amb els quals es podran analitzar dues perspectives, el mitjà en concret i el 

missatge que ens vol transmetre.  

 

Els principals destinataris de la proposta didàctica són l’alumnat de primer de 

l’ensenyança secundària obligatòria i l’alumnat de segon de Batxillerat. L’alumnat 

de primer de l’ESO duria a terme el projecte en l’àmbit de les hores de tutoria, i 

l’alumnat de 2n de Batxillerat, ho treballaria dintre de l’assignatura optativa de 

Cultura Audiovisual.  La proposta es treballaria de manera simultània, perquè 

una vegada s’hagi dut a terme les sessions corresponents al projecte, es pugui 

realitzar una jornada conjunta amb l’alumnat per treballar tots els coneixements 

adquirits durant el projecte.  

 

Per aconseguir una contextualització del tema a tractar durant la proposta, es 

realitzarà en primer lloc una anàlisi de l’estat de la qüestió per conèixer tot el que 

envolta a la coeducació i la violència de gènere de manera generalitzada i més 

concretament a l’educació. 
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2. Objectius 
 

L’objectiu general del present treball és conscienciar i sensibilitzar, aportant una 

nova mirada de gènere, als més joves de la xacra existent a la societat espanyola 

sobre la violència de gènere a través d’exemples no apropiats que podem 

extreure dels mitjans de comunicació. 

 

Els objectius específics són:  

- Conèixer quina rol ha tengut la dona dintre de la societat espanyola al llarg 

de la història.  

- Analitzar la legislació vigent actual i saber en quines accions s’estan 

treballant les administracions públiques locals, autonòmiques i estatals, 

en temes de violència de gènere i educatives. 

- Conèixer els mitjans i l’ús socialitzador que tenen dintre la nostra societat 

- Analitzar accions coeducatives dutes a terme o plantejades en col·legis   

- Motivar a l’alumnat a treballar amb temes de coeducació i per a la 

prevenció de violència de gènere a través dels mitjans de comunicació 

que utilitzen en les hores lúdiques.  

- Estimular el treball cooperatiu en grups totalment heterogenis.  
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3. Estat de la qüestió  

 
3.1. La coeducació 

 

El terme coeducació es troba íntimament lligat a la igualtat i fa referència a la 

necessitat d’oferir una educació igualitària i conjunta als dos sexes respectant 

les diferències (Barranchina, 2011).  

 

Si cerquem una definició del que és la coeducació la podríem definir com una 

educació a cada un segons qui és, atenent les seves diferencies. A l’hora de 

parlar de la coeducació, la referencia és tant nines com nins, encara que tenint 

sempre present les seves diferències (Blanco García, 2007). 

 

Parlam d’un model coeducatiu o educació en igualtat quan es fomenta la 

promoció de canvis en els estereotips i rols de gènere amb l’objectiu fonamental 

d’educar als nins i nines en la igualtat dins una educació inclusiva, no sexista i 

respectuosa amb les diferents identitats on es potenciï el desenvolupament de 

les diferents personalitats (Povedano, Muñiz, Cuesta, Musitu, 2015: 26). 

 

Ja en els anys 70, les Nacions Unides promogué la Convenció sobre l’Eliminació 

de totes les formes de discriminació contra la dona, amb l’objectiu d’aconseguir 

un sistema educatiu totalment coeducatiu i igualitari en tots els nivells educatius 

s’introduïren una sèrie de propostes que s’haurien de dur a terme per aconseguir 

una educació totalment igualitària, com per exemple la promoció de la igualtat, 

la cooperació, el respecte i les responsabilitats compartides o l’elaboració de 

programes de capacitació i materials didàctics per docents i educadors que 

augmentin la comprensió de la importància del procés educatiu (Nacions Unides, 

1979). 

 

Gràcies a la socialització i a una formació igualitària com la coeducació 

aconseguirem la igualtat de gènere entre homes i dones, fet que conduirà a 

erradicar la violència de gènere (Téllez, A. Albeza, R. Cazorla, E. Boix, C. 

Ramírez, E. Millá, M. Navarro, MªJ. Jérez, P, 2017: 6). 
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3.2. La violència de gènere 

  

El primer cop que es va definir el que podem entendre com violència de gènere 

va ser a la Declaració de l’Eliminació de la Violència contra la Dona l’any 1993, 

concretament a l’art.1 on defineix la violència de gènere com: 

“todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que 

tanga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico  para la mujer [...]” (Resolució de l’Assemblea general. 

Resolució 48/104. Declaració sobre l’eliminació de la violencia contra la 

dona)  

  

Al llarg de la història, el que actualment coneixem com violència de gènere, ha 

tingut moltes altres conceptualitzacions com: violència domèstica, violència 

familiar o violència contra les dones. Encara que, la millor conceptualització per 

definir els atemptats contra la dona és utilitzar el concepte de violència de 

gènere, ja que és l’únic concepte on especifica de forma clara qui és la víctima, 

qui és l’agressor, quin tipus de violència, el perquè de la violència i la relació de 

la víctima – agressor (Fumero, Moreno i Ruiz, 2016: 28 i 29). 

  

La Llei Orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere, defineix la violència de gènere com “todo acto de 

violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 

amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad”. Gràcies a la LO 

1/2004, va canviar la concepció i es va entendre que la violència de gènere podia 

estar inclosa dins les parelles adolescents sense convivència (LOMPIVG, DE 28 

de desembre). 

 

L’Institut de la Dona de les Illes Balears fa una classificació del tipus de violència 

de gènere que ens podem trobar i ho classifiquen en: física,  és la més visible a 

causa de les possibles senyals que deixa en el cos de la dona com podrien ser 

cops, bufetades, cremades, etc;  psicològica, és un tipus de maltractament que 

utilitzen mètodes de discriminació i por a les dones; sexual: és aquell tipus de 

violència quan la dona és obligada a mantenir qualsevol tipus de relació sexual 
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contra la seva voluntat i econòmica, és un tipus de maltractament la qual la 

víctima té totalment prohibit tenir llibertat econòmica. (IBDONA). 

 

També trobem la violència intragènere, que seria aquella que apareix entre 

parelles del mateix gènere. Aquest tipus es defineix a la Llei 8/2016, de 30 de 

maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i 

per erradicar l’LGTBI fòbia. (Llei 8/2016, de 30 de maig) 

  

Any rere any creix el nombre de dones mortes en mans de les seves parelles o 

exparelles a Espanya. Segons l’informe anual del Consell General del Poder 

Judicial sobre la violència de gènere, l’any 2017, varen morir un total de 51 

dones, 7 més que l’any anterior i en el 2018, ja han mort 12 dones, el mateix 

nombre que l’any passat en aquestes dades (Consell General del Poder Judicial, 

2018). 

 

Pel que fa a les Balears, en el 2016 hi hagué 6 dones mortes. Xifra diferent si 

ens fixam amb l’any 2017, on a la nostra comunitat no hi hagué cap dona morta. 

Això no significa que no hi hagué violència de gènere, ja que a les Balears es 

presentaren un total de 5.412 denúncies per part de 5.368 dones. (Consell 

General del Poder Judicial, 2018)  

 

Si feim una comparativa estatal, comprovam que les Baleares és la comunitat 

amb més violència masclista de tot l’estat espanyol, i és on més denuncies per 

cada 100.000 habitants es presenten. El 2017, al voltant de 96 dones de cada 

deu mil varen ser víctimes de violència de gènere, un 3% més que el 2016. 

(Consell General del Poder Judicial, 2018)  

 

 

 
 

Gràfic 1.Comparativa entre comunitats de les 

denuncies de violència de gènere. Font: Consell 

General del Poder Judicial (2018) 
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L’Institut Nacional d’Estadística, el mes de maig del 2018, publicà un informe on 

exposava que 29.008 dones a Espanya tenen ordres de protecció i que 653 

d’aquestes són menors, un 14,8% en el 2017 i és el més elevat dels darrers 5 

anys. (Álvarez, 2018) 

 

El dia 31 de maig, tres dones presentaren en el Congrés dels Diputats més de 

819.000 firmes contra la violència sexual i masclista. Aquestes firmes provenen 

de la web Change.org i de tres peticions diferents. Una de les peticions es titula 

“l’educació per prevenir la violència sexual des de l’educació” on s’han recollit un 

total de 624.000 firmes a través de la plataforma web (Europa Press, 2018). 

 

En definitiva, una violència, que com explica Fumero, Moreno i Ruiz, és la major 

discriminació cap a la dona, una discriminació que s’ha plasmat durant tota la 

història. 

 

3.3. Visió històrica del rol de la dona i el col·lectiu LGTBI en el segle XIX 

i XX.  

 

En el segle XIX trobàvem una societat patriarcal, on les feines pels sexes estaven 

diferenciades i el rol de la dona quedava en un segon àmbit. En el Codi Civil de 

1889 també es plasmaven aquestes desigualtats, on la majoria d’edat pels 

homes era 23 anys i les dones, 25 anys. En cas d’infidelitat en el matrimoni, si 

ho era una dona, era causa de separació, en canvi si era infidel un home, només 

era separació “cuando resulte un escándalo público o menosprecio de la mujer”  

(Torralbo, 2011: 10, 12). 

  

A finals del segle XIX,  sorgeix una disciplina mèdica, la sexologia, on 

l’homosexualitat masculina i femenina es considera una malaltia. A causa 

d’aquest diagnòstic, les persones comencen a ser tractades mèdicament i deixen 

d’estar penades per llei. (Alventosa del Río, 2008: 44). 
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Amb l’arribada de la Segona República a Espanya, s’inicià un període de progrés 

on les dones aconseguiren reconeixements com el dret a vot. (Piñeiro, Calderón, 

Morado i Varela, 2011: 9) 

 

Als finals dels anys 30, amb l’inici de la Guerra Civil i l’arribada al poder del 

gèneral Franco, els drets de les dones varen començar a sofrir un retrocés. 

(2011: 10). Es promulgà la idea del que era ser una bona dona, que es definia 

per ser una mare i esposa dins la casa, qui es dedicava a la cura de la família i 

amb una estricta divisió sexual del treball. (Gómez Nicolau, 2014: 127). A més, 

començà la corrent social homofòbica on s’iniciaren les persecucions i les 

condemnes a les persones homosexuals. (Alventosa del Río, 2008: 47). 

 

Fora d’Espanya, era totalment contrari, ja que es començà a treballar per la 

llibertat i els drets humans com per exemple es promulgà la Declaració Universal 

dels Drets Humans promoguda per l’ONU l’any 1948, o el Pacte internacional de 

Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966. (2008: 53 i 54). 

 

Fernández (1996: 169) destaca que hi havia col·lectius com la religió catòlica, 

que també defensaven les desigualtats entre homes i dones, considerades 

d’origen diví. El catolicisme va gaudir de gran rellevància gràcies a la designació 

de centres de difusió intel·lectual.   

 

En el 1938, es va promulgà la Llei de Subsidi Familiar on establia que l’ajuda 

econòmica per la família tenia per objectiu “impedir que la madre buscase en la 

fábrica o en el taller, un salario con el cual cubrir la insuficiencia de lo conseguido 

por el padre”. En el 1946, sorgí la Llei d’Ajuts Familiars on es penalitzava el treball 

a les dones casades amb la pèrdua de l’ajuda. (Gómez Nicolau, 2014: 128) 

  

Bourdieu (2000) esmenta que l’escola va ser un altre agent que s’encarregà 

d’inculcar la ideologia de desigualtat, promovent la separació física i curricular 

dels sexes. A les dones se’ls obligava a cursar formación para el hogar, una 

assignatura obligatòria amb l’única finalitat d’adoctrinar en la ideologia falangista 

i inculcar la idea de la dona sempre subordinada al seu marit. A partir del 1941, 
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es va introduir una assignatura referent a la llar al “segon ensenyament”, on  

preparava a les al·lotes per la seva feina com a futures mares i esposes.  

 

Un altre agent que va inculcar la ideologia de desigualtats, varen ser els mitjans 

de comunicació, on es presentava l’home com un heroi i a les dones com dolces, 

dèbils i sempre en perill, que serien salvades pel seu home heroi (Piñeiro, 

Calderón, Morado i Varela, 2011: 12). 

 

El 1954, es va reformar la Ley de Vagos y Maleantes, aprovada el 1933, que va 

incloure als homosexuals com a persones en “estado peligroso y ser sometidos 

a las medidas de seguridad”. A partir d’aquest moment, ser homosexual estava 

castigat, penat i havien de complir una sèrie de mesures de seguretat com 

l’internament durant 3 anys (Llei 15 juliol 1954).  

  

Gómez Nicolau (2014: 131) explica que amb l’arribada de l’expansió industrial, 

era necessari més mà d’obra i les dones varen començar a ser necessàries dins 

el mercat laboral. S’aprovà el 1961 la Llei sobre Drets Professionals i Laborals 

de la Dona on s’establia que dones i homes tenien el mateix dret a l’exercici 

professional de qualsevol activitat professional, excepte certs camps (2014: 130).  

  

Gómez Nicolau (2014: 132) explica que la violència a les dones a l’època 

franquista tan sols es va fer evident en els casos en els quals la dona resultava 

morta i el crim rebia el nom de crim passional. El maltractaments del home a la 

dona en l’àmbit de parella, s’entenia com un dret total de l’home en forma de 

càstig pel mal comportament(2014: 135). 

  

Els primers moviments feministes varen començar en els anys 60, totalment 

il·legals. Després de la mort del General Franco, varen sorgir diferents 

organitzacions i jornades feministes com per exemple Movimiento Democràtico 

de Mujeres,  I Jornadas de Liberación de la Mujer o les Jornades Catalanes de 

la Dona.  (Piñeiro, Calderón, Morado i Varela, 2011: 18). Des del col·lectiu 

LGTBI, també hi hagué moviments ciutadans dirigits pel Front d’Alliberament Gai 

de Catalunya (FAGC) o l’agrupació MERCURIO.(Carranza, 2011: 17, 30). 
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Gràcies a la transició cap a la democràcia, el rol de la dona va anar evolucionant 

com va succeir el 1978 amb l’aprovació de la Constitució que va suposar un 

reconeixement a la igualtat dels homes i dones i on recollia els Drets 

Fonamentals de les persones. Encara seguia vigent la Llei de perillositat i 

rehabilitació social, però el desembre del 1978, es va modificar i es va excloure 

l’homosexualitat, fet que va aconseguir la legalització de l’homosexualitat. (Llei 

77/1978) 

 

L’any 1981, es va aprovar l’abolició de la prohibició del divorci on s’establia que 

seria causa de dissolució del matrimoni si un dels cònjuges té una sentència 

ferma per atemptar contra la vida de l’altre (Llei 30, 1981). Els anys 80 foren anys 

de progrés on es duren a terme accions pels drets de les dones com s’aprovà la 

despenalització de l’avortament, l’ampliació del permís de maternitat de 16 

setmanes o mesures per la conciliació laboral el 1989. (Gómez Nicolau, 2014: 

135). A més, es modificà el Codi Penal, on establia com a delicte la violència dins 

la parella, encara que feia referència a la violència de qualsevol dels dos 

cònjuges, indistintament el sexe, i sempre dins una relació matrimonial. (Fumero, 

Moreno i Ruiz, 2016: 27). També es modificà certs articles per protegir a les 

persones discriminades per la seva orientació sexual, considerant un agreujant 

el delicte de l’homofòbia. (Carranza, 2011: 31). 

  

A finals del 2017 i a principis del 2018, han estat un mesos de reivindicacions 

per part de les dones, promoguent les mobilitzacions amb l’objectiu de reclamar 

els drets i la igualtat de gènere. Tot començà amb “el cas Weinstein” l’octubre 

del 2017, on actrius reconegudes internacionalment com Gwyneth Paltrow o 

Angelina Jolie, denunciaven públicament l’assetjament sexuals que havien sofert 

a mans del director de cinema Harvey Weinstein. Gràcies als testimonis, s’animà 

a milers de dones anònimes a narrar les seves històries personals baix el lema 

“Jo també” o com era conegut internacionalment, “Me too” (R. Sahuquillo, 2017). 

 

Gràcies a aquest moviment que començà a EUA però que es va estendre per tot 

l’occident, es va aconseguir que la societat s’impliqués en la conscienciació i la 

sensibilització social i s’entengués l’assetjament social com una pràctica 

violentament masclista (R. Sahuquillo, 2017). 
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Coincidint amb el dia de la dona treballadora, dia 8 de març del 2018, s’impulsà 

a Espanya una vaga feminista de 24 hores i aturades parcials. Es dugueren a 

terme grans mobilitzacions, a més de 120 ciutats espanyoles, baix el lema “Si 

nosaltres aturam, el món s’atura” i el color violeta. Unes reivindicacions sense 

precedents tot per lluitar contra la desigualtat de gènere en tots els aspectes (V. 

Gómez i Marcos, 2018). 

 

El darrer esdeveniment que va fer sortir a la gent al carrer i lluitar per la igualtat 

va ser la sentència de “La Manada”. Una sentència on es jutjava a un total de 5 

joves coneguts com “La Manada”, per haver introduït a un portal a una jove 

durant les festes de San Fermin del 2016 i abusar d’ella. La sentència va 

dictaminar 9 anys de presó enfront dels 22 anys que demanava la fiscalia, i els 

acusava d’assetjament sexual però no agressió sexual. Després de conèixer-se 

la condemna col·lectius feministes promogueren mobilitzacions per tota Espanya 

baix els lemes “No és abús, és violació!” i “No és no”. (García, 2018) 

 

3.4. Legislació internacional i europea sobre violència de gènere 

   

Com ja s’ha dit anteriorment, l’ONU des dels anys setanta ja treballava per la 

igualtat i dugué a terme la Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de 

Discriminació contra la dona on se sol·licitava a tots els estats establir mesures 

legislatives entre d’altres per prohibir la discriminació contra la dona. Anys més 

tard, es va proclamar la Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la 

Dona de les Nacions Unides del 20 de desembre de 1993, és on es plasma la 

preocupació per la violència cap a la dona i l’obstacle que presenta per 

aconseguir la igualtat i la pau. 

 

El 2000, s’aprovà la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, on 

s’estableix la prohibició de discriminació per raó de sexe, raça, etc. o per 

pertinença d’orientació sexual i  la igualtat entre dones i homes, que serà 

garantida a diferents àmbits com la feina o la retribució. (C 364, 2000). També 

s’aprovà la Declaració del Mil·leni, on s’establien una sèrie d’objectius a complir 

abans del 2015, entre els quals s’identifica la promoció de la igualtat entre sexes 
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i l’empoderament de la dona. Objectius que es treballarien amb l’eliminació de 

les desigualtats entre gèneres a l’educació primària i secundària (Povedano, 

Muñiz, Cuesta, Musitu, 2015: 27) 

 

En el 2005-2006 es va redactar la Carta Europa per la igualtat de Dones i Homes 

en la vida local on s’establia que tots els estats havien de redactar un pla d’acció 

per la igualtat on s’establissin prioritats, accions i recursos per minvar les 

desigualtats. El 2007, el Parlament Europeu va emetre una resolució sobre la 

Discriminació de les Dones joves i Nines en Matèria d’educació on proposa una 

sèrie d’accions com per exemple: la reforma de programes i continguts a llibres 

a tots els nivells d’educació, la formació de docents, aplicació d’una política 

d’igualtat i de qualitat per a tots, etc.  (Povedano, Muñiz, Cuesta, Musitu, 2015: 

27) 

  

El conveni més recent que és el Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció 

i la lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica. S’identifica la 

necessitat de sensibilització, i d’educació, on s’estableix que totes les parts 

hauran de promoure i dirigir campanyes o programes de sensibilització amb 

l’objectiu d’aconseguir un increment de la conscienciació. A més, de dur a terme 

accions necessàries per incloure en els programes d’estudis oficials i a tots els 

nivells d’ensenyament a través de material didàctic sobre temes d’igualtat entre 

dones i homes.  (CETS No.210, 2011) 

  

Trobem directrius vigent per la protecció i foment de les igualtats del col·lectiu 

LGTBI, com les Directrius per promoure i protegir el disfrut de tots els drets 

humans per part de les persones LGTBI, que tenen per objectiu acabar amb les 

greus violacions dels drets humans del col·lectiu LGTBI, o l’Informe Lunacek (A7-

0009/2014), un full de ruta que té com a finalitat posar fi amb la discriminació per 

orientació sexual o identitat de gènere o sexual. 

  

En referència al col·lectiu LTGBI en l’àmbit internacional trobem “Los principios 

de Yoogyakarta”, una carta d’intencions internacional de drets humans en relació 

amb l’orientació sexual i la identitat de gènere. 
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3.5. Legislació estatal sobre violència de gènere i educació. 

 

Entre les lleis que promouen la igualtat entre homes i dones trobem:  

  

1. La Constitució Espanyola de 1978, una constitució que estableix els drets 

i llibertats dels ciutadans, on s’esmenta que tot espanyol serà igual davant la 

llei, sense discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 

qualsevol altra consideració (art.14 CE). A més, estableix el dret a la vida i a 

la integritat física que en cap cas serà sotmès a una tortura o tracte inhumà 

(art.15 CE).  

 

2. La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere. Té per objecte tal com diu “actuar 

contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación 

de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, 

se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges 

o de quienes estén o hayan estado ligados a elles por relaciones similares de 

afectividad, aún sin convivencia” (LOMPIVG 1/2004, de 28 de desembre). El 

capítol I fa referència a l’educació i s’estableix quins són els principis i valors 

que s’han de transmetre al llarg de tota l’ensenyança obligatòria i 

postobligatoria. A més, esmenta l’objectiu de garantir la igualtat entre homes 

i dones dins els centres educatius promovent materials educatius on 

s’eliminin els estereotips sexistes o discriminatoris i fomentar la igualtat entre 

homes i dones. (art.6 LOMPIVG, de 28 de desembre)  

 

3. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i 

homes que té com a finalitat establir la igualtat de les dones i els homes sent 

iguals en dignitat humana, igualtat de drets i deures. A més, estableix que té 

per objecte l’establiment d’igualtat entre els dos sexes, promovent l’eliminació 

de la discriminació directa o indirecta de la dona sigui quina sigui la 

circumstància o condició.  Estableix que l’administració en l’àmbit educatiu 

haurà de promoure el respecte als drets, llibertats, igualtats i oportunitats a 

ambdós sexes, a més de l’eliminació de possibles barreres que dificultin la 

igualtat. (art. 23-25 LOIEDH, de 22 de març) 



 20 

 

Pel que fa a la legislació que fa referència al col·lectiu LGTBI trobem la Llei 

3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa 

al sexe de les persones, que regula l’accés al canvi d’inscripció relatiu al sexe 

d’una persona al Registre Civil. Però encara que no hi ha cap llei vigent que 

promogui la igualtat del col·lectiu LGTBI, encara que hi ha un projecte de llei en 

marxa en el Congrés dels Diputats, titulada Proposició de Llei contra la 

discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i 

característiques sexuals, i d’igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, 

transsexuals, transgènere i intersexuals.  

 

Per altra banda també trobem les lleis referents a l’educació, que en l’actualitat 

la llei vigent a l’Estat espanyol és la  Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per 

la millora de la qualitat educativa (LOMQE), que es basa i modifica la Llei 

Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE).  

 

Entre els principals objectius de la LOMQE per una banda, cal destacar la 

necessitat d’incidir en els alumnes a valorar i respectar la diferència de sexes i 

la igualtat de drets i oportunitats, i rebutjar tot tipus de discriminació de les 

persones per raó de sexe. A més, de rebutjar els estereotips que suposin 

discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència 

contra la dona (art.4.3, Decret 34/2015, de 15 de maig). Per altra banda, serà 

necessari que els alumnes enforteixin les seves capacitats afectives en tots els 

àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, a més de rebutjar 

la violència i els comportaments sexistes (art.4.4, Decret 34/2015, de 15 de maig) 

 

A més de tot el treball curricular establert en l’etapa d’ESO, també s’han de 

tractar elements transversals del currículum com per exemple fomentar el 

desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i 

dones i la prevenció de la violència de gènere. A més, de lluitar contra els 

comportaments i continguts sexistes i els estereotips. (art.13.2, Decret 34/2015, 

de 15 de maig).  
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Totes aquestes necessitats d’incidir en igualtat i convivència, segons la LOMQE, 

s’han de veure plasmades en el pla de convivència que hauran d’elaborar els 

centres i s’haurà d’adjuntar a la programació general anual. En el pla, es 

recopilaran totes aquelles activitats que tenguin com a finalitat fomentar un bon 

clima de convivència. Recalca sobretot, que en el pla de convivència s’han de 

plasmar totes aquelles actuacions de prevenció de violència de gènere, igualtat 

i no discriminació. (art.124, LOMQE 8/2013, de 9 de desembre).  

 

A més, li assigna al consell escolar la competència de proposar mesures i 

iniciatives que afavoreixin la convivència, i al director la competència d’afavorir 

la convivència en el centre per garantir la resolució de conflictes. (art.127 i 

art.132, LOMQE 8/2013, de 9 de desembre). 

 

Per altra banda, la LOMQE estableix com a elements transversals al currículum, 

la necessitat de treballar en totes les matèries la comunicació audiovisual i les 

tecnologies de la informació i la comunicació. (art.6, RD 1105/2014, de 26 de 

desembre) 

 

Pel que fa a la tutoria, la LOMQE estableix que la tasca primordial de l’acció 

tutorial és la de desenvolupar d’una forma positiva el grup-classe i de forma 

individualitzada amb l’objectiu de contribuir al ple desenvolupament integral i 

equilibrat de tot l’alumnat per tal de facilitar-li la inserció a la societat. (Decret 

34/2015, de 15 de maig). 

 

Els docents han de treballar de forma col·laborativa prevenint els problemes que 

puguin sorgir tant d’aprenentatge com a la convivència, contribuint així a la 

formació de la personalitat de l’alumnat i afavorint la reflexió sobre les diferències 

amb els altres. La LOMQE estableix que l’alumnat tendrà una hora a la setmana 

dedicada a la realització de la tutoria. (Decret 34/2015, de 15 de maig). 
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3.5.1. L’assignatura de Cultura Audiovisual a Batxillerat 

 

L’assignatura de Audiovisual té per objectiu la iniciació als estudiants en la 

fabricació de les seves pròpies imatges i productes audiovisuals. (Decret 

35/2015, de 15 de maig) 

 

És una assignatura optativa que es pot cursar durant els anys de primer i segon 

de Batxillerat. A primer, l’alumnat treballa amb l’evolució dels mitjans i els 

llenguatges audiovisuals. A segon, analitzen els mitjans fent una anàlisi 

exhaustiu  dels nous mitjans i dels missatges publicitaris. (Decret 35/2015, de 15 

de maig)  

 

Gràcies a l’assignatura, l’alumnat assolirà diferents competències com són: la 

lingüística, ja que utilitzen un llenguatge tècnic propi de la matèria, la 

competència matemàtica i bàsiques en ciència i tecnologia, la digital, la 

d’aprendre a aprendre, socials i cíviques, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

i la consciència i expressions culturals. (Decret 35/2015, de 15 de maig)  

 

Tal com estableix el currículum en el Decret 35/2015, de 15 de maig l’assignatura 

a primer de batxillerat consta d’un total de 4 blocs temàtics on s’analitza la imatge 

i la narrativa audiovisual. A segon, consta d’un total de 5 blocs temàtics, que són: 

1) Integració de so i imatge en la creació d’audiovisuals i nous mitjans: anàlisi 

de la imatge i el so, i abordar la història referent a la banda sonora de la 

història del cinema.  

2) Característiques de la producció audiovisual i multimèdia en els diferents 

mitjans: Anàlisi de la producció, edició i postproducció de productes 

televisius i videogràfics. 

3) Els mitjans de comunicació audiovisuals: Anàlisi del llenguatge utilitzat a 

la televisió i a la ràdio. A més, de conèixer els diferents gèneres i 

personatges referents dins la indústria.  

4) La publicitat: Anàlisi de la imatge publicitària, funcions, dimensions i les 

noves formes  

5) Anàlisi d’imatges i missatges multimèdia: anàlisi de la importància que 

tenen els diferents emissors segons el mitjà emprat.  
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3.6. La legislació Balear respecte a la igualtat i no discriminació 

 

En el 2015, es firmà el IV Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 

Homes 2015-2020, un pla dissenyat per treballar les polítiques de gènere des de 

6 eixos diferents. El 2016, es dugué a terme l’Acord de Governabilitat per a les 

Illes Balears, que firmaren tots els partits que conformaven el pacte de govern, 

on s’acordaren 4 actuacions principals, totes relacionades amb polítiques 

d’igualtat de gènere i LGTBI. (Acord de Governabilitat de les Illes Balears, 24 

maig del 2015)  

  

Dintre de l’Acord de Governabilitat s’impulsà la Llei 11/2016, de 28 de juliol, 

d’igualtat de dones i homes, amb l’objectiu “de fer efectiu el dret a la igualtat real 

de les dones i els homes, a més d’establir i regular els mecanismes i dispositius, 

mesures i recursos adreçats a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la 

no-discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i 

circumstàncies de la vida.” (LIDH 11/2016, de 28 de juliol) 

  

En el Capítol I de la llei 11/2016 d’igualtat de dones i homes, fa referència a 

l’Educació, s’explica que l’administració haurà de garantir tot projecte coeducatiu 

per fomentar les relacions igualitàries de les dones i homes. (art. 26.3 LIDH, de 

28 de juliol). A més, a tots els centres hi haurà una persona encarregada de 

coeducació per impulsar la igualtat de gènere i donar a conèixer les 

discriminacions que obstaculitzen la plena igualtat. (art. 26.4 LIDH, de 28 de 

juliol). També, l’administració educativa haurà d’analitzar la gran importància de 

l’ús de les noves tecnologies o xarxes socials que poden servir com a eina per 

exercir la violència masclista. (art. 27.3 LIDH, de 28 de juliol) 

  

Una altra acció acordada en el Pla de Governabilitat va ser dur a terme accions 

transversals de polítiques d’igualtat i es va veure reflectit en el Pla de mesures 

contra les violències masclistes titulat REACCIÓ, que s’ha de dur a terme entre 

els anys 2017-2020. S’engloben un total de 6 línies estratègiques on participen 

10 conselleries, 23 objectius, 135 mesures i un pressupost de 13,6 milions 

d’euros. (Govern de les Illes Balears, 2017) 
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La primera línia del pla de mesures fa referència a l’educació titulada, Promoció 

de la igualtat i prevenció de les violències masclistes en la infància i la joventut. 

Té per objectius: incorporar la coeducació en el sistema educatiu, prevenir 

violències masclistes en totes les etapes educatives i la sensibilització, prevenció 

de les violències masclistes fora de l’àmbit educatiu i realitzar una diagnosi de la 

situació. (Govern de les Illes Balears, 2017) 

  

El 30 de maig s’aprovà la Llei 8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais, 

trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI fòbia. Té per objectiu 

assegurar que es pugui viure amb la diversitat sexual i plena llibertat afectiva, 

garantint els drets del col•lectiu i aconseguir evitar qualsevol situació on es 

puguin veure discriminats i/o violència per raó d’orientació sexual o per gènere. 

(LGDLGTBI 8/2016, de 30 de maig).  

 

Esmenta certes mesures a realitzar en el sector de l’educació, estableix que tots 

els centres educatius hauran d’incloure el principi de coeducació en el projecte 

educatiu i als plans d’acció tutorial i de convivència. (art. 12.2 LGDLGTBI, de 30 

de maig). A més, també explica la importància de l’ús de materials educatius i un 

llenguatge tenint en compte la diversitat. Tot això, per aconseguir la 

conscienciació i la sensibilització per la prevenció de la violència. (art. 12.4 

LGDLGTBI, de 30 de maig).  

  

En àmbit educatiu, s’ha de fer referència al Decret 121/2010, de 10 de desembre, 

pel que s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència 

als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes 

Balears, on es detalla que un dels principals objectius del pla de convivència d’un 

centre ha de ser prevenir la violència de gènere i assetjament sexuals.  (art. 28 i 

DDDNCCD 121/2010, de 10 de desembre)   

 

3.7. Anàlisi de la primera línia estratègica que fa referència a l’educació 

del pla de REACCIÓ  

 

Per conèixer realment el que s’està treballant en referència a les violències 

masclistes i a l’educació, hem d’analitzar el Pla de mesures contra les violències 
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masclistes, REACCIÓ, concretament la primera línia estratègica que fa 

referència a l’educació. Trobem un total de 4 objectius i dins de cada un d’ells 

diferents accions plantejades en centres educatius.  

  

Dintre el primer objectiu, que seria el més relacionat amb el present treball, titulat 

Incorporar la coeducació en el sistema educatiu de les Illes Balears, trobem un 

total de 5 accions que s’han dut a terme, o estan pendents com són:  

  

1. Formació adreçada a centres educatius sobre com realitzar projectes 

a centres en coeducació: es va implementar presentant una 

convocatòria titulada “Cap a la coeducació als centres educatius”, 

publicada al BOIB, núm. 22, de 17 de febrer del 2018.  

2. Assignació d’una persona responsable de la coeducació, amb temps 

efectiu de dedicació a tots els centres educatius. Acció que s’inicià en 

el curs escolar 2017-2018. Fins al moment, les coordinacions preceptives 

establertes a l’article 42 del Decret 120/2007, de 27 de setembre eren 

extraescolars i de normalització lingüística, però a partir del curs 2017-

2018, s’inclogueren les coordinacions preescriptives de la de convivència 

i coeducació.  

3. Posada en marxa en els centres projectes coeducatius: Acció que 

s’engloba dins el Pla estratègic LGTBI del 2016 de les Illes Balears. En 

l’actualitat, s’està desenvolupant a certs centres educatius de les illes. 

Convivèxit i IBDONA han elaborat una proposta sobre les funcions d’un 

agent de coeducació on destaca detectar les necessitats en matèries 

d’igualtat o coordinar, dinamitzar i donar suport al professorat, entre 

d’altres. (Convivexit i IBDONA, 2017) 

4.  Inclusió de la perspectiva de la coeducació als plans de formació del 

professorat, amb formació específica permanent: IBDONA ha posat 

en marxa una formació com agent de coeducació de 30 hores, i una 

formació gratuïta titulada “el personal docent com a agent de coeducació”. 

En el curs 2017-2018 s’ha posat en marxa el cicle formatiu de GSFP de 

promoció d’igualtat de gènere. Un cicle formatiu que pertany a la família 

professional de Serveis socioculturals i a la comunitat i es realitza en el 

CIFP Son llebre. (Institut Balear de la Dona, 2017)  
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5. Reconeixement de centres que impulsen la igualtat mitjançant 

l’atorgament del segell “Centres Coeducatius”: Aquesta acció 

actualment no s’està duent a terme, i està pendent de posar-se en marxa 

pels pròxims anys. 

  

Dintre dels altres tres objectius de la primera línia estratègica trobem altres 

accions dutes a terme com seria la revisió de tot el material didàctics utilitzat per 

l’alumnat per aconseguir l’eliminació total de tota possible desigualtat i un ús 

sexista. Entre les accions previstes i encara no dutes a terme són: treballar 

conjuntament amb les APIMA i alumnat i que tots els consells escolars han de 

tenir una persona encarregada d’impulsar mesures educatives per fomentar la 

igualtat real.  

 

A més de treballar amb tots els objectius del pla Reacció, les institucions també 

treballen amb altres iniciatives per aconseguir una societat lliure de sexisme i de 

violència de gènere.  

 

3.8. Institucions i altres accions dutes a terme per les administracions 
públiques 

  
Dins la nostra comunitat destaca l’Institut Balear de la Dona, un organisme que 

va néixer el 2000 amb l’únic objectiu de fomentar la màxima igualtat entre homes 

i dones executant les mesures necessàries per fer efectiva la igualtat entre 

ambdós sexes i està adscrit a la Conselleria de Presidència del Govern. (Institut 

Balear de la Dona, 2017)  

  

A més, de tota la legislació aprovada en els darrers anys pel Govern Balear, 

també trobem altres accions per minvar, prevenir o detectar la discriminació, com 

per exemple dues accions dutes a terme per part de la Conselleria d’Educació i 

Universitats són els dos protocols que han posat instaurat dins l’àmbit educatiu 

des del 2016. Dos protocols per la prevenció i detecció de l’assetjament escolar 

i l’altre d’actuacions per alumnes transsexuals i transgènere. Ambdós dissenyats 

d’acord amb la necessitat que varen detectar en els plans de convivència dels 

centres. (Govern de les Illes Balears, 2016) 
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En referència a la Llei 8/2016, de 30 de maig, s’impulsà el Pla Estratègic de 

Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears 2017-

2019. Es menciona la importància de promoure polítiques públiques i 

s’estableixen les principals mesures d’actuació més rellevants. El Pla planteja un 

total de 5 eixos específics en els quals s’ha de treballar els propers 3 anys pel 

coneixement, sensibilització i formació envers la diversitat sexual i de gènere o 

la prevenció i actuació en casos de l’LGTBI fòbia. (Govern de les Illes Balears, 

2016) 

 

Des del Consell de Mallorca, ha llançat una campanya amb el lema “No i punt! 

Per una Mallorca lliure d’agressions sexistes” per la conscienciació social contra 

les agressions sexuals durant les festes i verbenes, amb un únic objectiu, que 

tothom gaudeixi d’unes festes en plena llibertat i sense agressions sexistes, 

sexuals o homòfobes. (Consell de Mallorca,2017) 

 

La Universitat de les Illes Balears (UIB), també treballa per contribuir amb 

accions per acabar amb el símbol més brutal de la desigualtat amb una Càtedra 

d’Estudis de Violència de Gènere que fou creada el 2006, i actualment el 

manteniment de la càtedra és possible gràcies a l’Institut Balear de la Dona. La 

Càtedra té per iniciativa la voluntat donar suport a la formació de tota la comunitat 

universitària en aspectes relatius de la igualtat entre els dos sexes, a més de 

propiciar la participació i la integració de tots els grups professionals i socials per 

conscienciar i eliminar la violència. (Càtedra d’Estudis de Violència de gènere, 

n.d) 

 

3.9. Els mitjans de comunicació i l’aprenentatge a través d’ells  

 

Els mitjans de comunicació estan en el nostre dia a dia i així ho demostren els 

estudis. Pérez Escoda (2018) destaca un estudi realitzat per Childwise a 

Anglaterra i la BBC el 2017, on conclouen que els infants entre 5 i 16 anys passen 

al voltant de les 3 hores al dia a Internet i 2 hores al dia veient televisió. A 

Espanya trobem unes dades similars a les d’Anglaterra, i així ho reflecteix 

l’anàlisi d’audiències del 2015, realitzat per l’Associació d’Usuaris de la 
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Comunicació (AUC), on estableix que el consum de televisió entre els joves de 

7 a 12 anys es situa en 134 minuts diaris i entre els joves de 12 a 16 es situa en 

122 minuts diaris, al voltant de dues i 10 minuts, i dues hores al dia 

respectivament (F. Lantigua, 2016). El darrer informe de l’Institut Nacional 

d’Estadística, demostra també la gran penetració del mòbil a Espanya entre la 

població infantil de 10 a 15 anys, que ha pujat tres punts en els darrers anys, del 

67% del 2015 al 70% en 2017.  

 

A través dels mòbils accedeixen a música per streaming, així ho estableix 

l’Informe de l’Industria Musical del 2017 (IPFI, 2017), qui determina que al voltant 

del 85% dels joves entre 13 i 15 anys a Espanya, consumeix música online. A 

més, a l’informe explica que al voltant del 71% dels joves entre 13 i 15 anys 

afirmen que la música és important per ells. (IPFI, 2017) 

 

Amb aquesta intromissió dels mitjans i noves tecnologies dins la nostra vida 

quotidiana, seria necessari una alfabetització mediàtica perquè les generacions 

futures siguin totalment eficients en la era digital (Pérez Escoda, 2018: 80). 

Pérez- Tornero (2007: 10) defineix l’alfabetització mediàtica com: “l’habilitat 

d’accedir, entendre i avaluar críticament els diferents aspectes dels nous mitjans 

digitals, així com la capacitat de comunicar-se i crear contingut en diferents 

contextos.” 

 

Aquesta exposició als estímuls externs audiovisuals determinen el procés 

socialitzador fins al punt de ser un dels principals responsables de la construcció 

de la identitat individual i col·lectiva. Per aquest motiu, no hem de subestimar el 

valor educatiu del món audiovisual, ja bé sigui en sentit positiu o 

negatiu.(Peinado i García Luque, 2015: 11)  

 

En el 1993, Méndez i Monescillo (1993: 27) ja en parlaven dels mitjans de 

comunicació com una eina fonamental per l’aprenentatge de l’alumnat. 

Explicaven que seria un recurs aliat de l’educació formal e informal, ja que poden 

facilitar l’activitat d’ensenyar, com la d’aprendre, intervenir o motivar. Expliquen 

que no s’han d’entendre els mitjans de comunicació com un simple recurs o mitjà 
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pel professor per reforçar la seva metodologia si no que es poden utilitzar com a 

elements o eines d’expressió personal. (1993: 28)  

 

Internet, és una xarxa lliure d’intercanvi d’informació, gràcies a la qual ens pot 

ajudar també a la tasca docent en coeducació. Gràcies a la xarxa tendrem accés 

a un sense fi de recursos en temes de coeducació, podent aprofitar, fins i tot, 

materials sexistes amb l’objectiu d’educar i ajudar a l’alumnat a descobrir quines 

són les discriminacions sexistes. (Ledesma, 2012: 67 - 71)  

 

A més, no només servirà com un agent educatiu, sinó que també les TIC han de 

servir per motivar-lo i estimular-lo perquè s’involucri més en el procés 

d’aprenentatge fent així que interactuï amb la realitat i desenvolupi certes 

habilitats com el pensament crític o creatiu. (Esteve y Gisbert, 2011: 65) 

 

3.10. Altres propostes didàctiques en coeducació o violència de gènere 

dutes a terme 

 

Són molts els continguts que trobem en paper o online per treballar la coeducació 

i la violència de gènere dissenyats per diferents organismes privats o públics 

estatals, autonòmics i locals entre els que podríem destacar el material didàctic 

dissenyat pel Ministeri d’igualtat o una guia didàctica realitzada per la Junta 

d’Andalusia d’una proposta d’intervenció en matèria de coeducació i prevenció 

de violència de gènere. (Institut Andaluz de la Dona, 2010). Destacar també 

material d’intervenció realitzat per experts en coeducació com Fumero, Moreno i 

Ruiz, o Melani Penna i Belén de la Rosa qui crearen “No me trago este sapo, 

escribo mi propio cuento” o material didàctic per construir pedagogies feministes 

crítiques dirigit a nins que cursin educació infantil (Penna i de la Rosa, 2017)  

 

Sabent l’avantatge ja esmentada que ens permeten els mitjans de comunicació 

i internet, algunes investigacions han treballat a elaborar un material didàctic 

utilitzant alguns mitjans com Peinado i Garcia el 2015, qui elaboraren propostes 

didàctiques audiovisuals utilitzant el cinema i curtmetratges com a recurs 

principal. 
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Un exemple de material didàctic per la prevenció de la violència de gènere és el 

dissenyat per IBDONA, un total de  5 unitats didàctiques acompanyat de fitxes 

dirigides a tot l’alumnat des d’infantil fins a batxillerat i les famílies. A més, de la 

creació d’un tríptic informatiu i pòsters per a totes les edats. L’accés al material 

és totalment gratuït i online per qui vulgui accedir al material didàctic. (IBDONA, 

2018) 

 

El govern balear i les administracions locals també han apostat per aquest tipus 

de formació un exemple seria els cursos organitzats per PalmaEduca per a la 

convivència. (PalmaEduca, 2018) 

 

Entre les accions dutes a terme pels col·legis a Palma, identifiquem dos 

concretament que està totalment conscienciat amb el tema, que són el col·legi 

concertat Escolàpies i el col·legi concertat Verge del Carme. Juntament varen 

posar en marxa en el curs 2016-2017, un projecte d’intervenció per a la 

sensibilització i la prevenció de la violència de gènere entre les parelles 

adolescents impulsat juntament amb Obra Social “La Caixa” i amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern Balear. 

Durant el projecte d’intervenció realitzaren tallers i crearen espais de reflexió i 

capacitació sobre la problemàtica amb les famílies on ajudaren a debatre 

problemàtiques i la necessitat de supervisar l’hàbit de veure la televisió dels seus 

fills (ICIPALMA, 2017).  

 

L’objectiu del projecte és anomenar a certs membres de l’alumnat com a 

referents d’igualtats dins les aules amb l’objectiu de transformar-los en un 

element de protecció entre iguals (ICIPALMA, 2017).  

 

Encara que al llarg de la història de la coeducació a quasi tots els centres 

educatius s’han dut a terme accions o activitats en matèria d’igualtat, el gran 

inconvenient és que només són accions puntuals o individual i moltes vegades 

no sobrepassen les aules. (Fumero, Moreno i Ruiz, 2016:136), un exemple són 

les activitats que es duen a terme durant els dies previs o posteriors de dia 25 

de novembre, que és el dia mundial de l’eliminació de la violència contra les 

dones. 
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4. Proposta didàctica  

 

4.1. Introducció 

 

Fins al moment ens hem trobat amb material tradicional i metodologies poc 

innovadores per ensenyar la coeducació. És per aquest motiu que sorgeix la 

proposta didàctica que s’explica en el present treball.  

 

Si bé és conegut per tots, que segueix havent-hi la necessitat d’educar en 

coeducació i amb continguts no sexistes, també és realment necessari trobar 

una via de motivació per part de l’alumnat, per aconseguir que s’involucrin més i 

aconseguir una total conscienciació del gran problema que ens trobem a la 

societat actual.  

 

Per tot això, sorgeix aquesta proposta didàctica, una proposta d’educació 

coeducativa utilitzant exemples no ètics dels mitjans audiovisuals i tecnològics, 

més utilitzats pels joves, com són: televisió, videojocs, internet o la música.  

 

Per una banda, el material dissenyat a la proposta es posarà en pràctica amb els 

alumnes de primer de l’ESO en hores de tutoria. Per altra banda, també 

aplicarem aquesta proposta educativa dintre del marc de l’assignatura optativa 

de 2n de Batxillerat, Cultura Audiovisual concretament durant els blocs 3 i 4 de 

l’assignatura. 

 

Al finalitzar el projecte l’alumnat de 2n de Batxillerat i l’alumnat de primer de 

l’ESO treballaran de manera conjunta en una jornada de creació de material 

audiovisual dintre de les aules. 

 
4.2. Justificació 

 

La proposta didàctica sorgeix de la necessitat d’erradicar la xacra que actualment 

trobem a la societat espanyola, la violència de gènere. Any rere any moren 

moltes dones en mans de les seves parelles o exparelles, el 2017, 51 dones i el 
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2018, 12 dones.  A més, des del meu punt de vista, és important dur un projecte 

com aquest a les Illes Balears, ja que com s’ha identificat anteriorment, les 

Balears és la comunitat on trobem més violència de gènere de tot l’estat 

Espanyol, on al voltant de 96 dones de cada deu mil són víctimes de la violència 

de gènere.  

 

No només això, sinó que a més, la LOMQE, estableix dos principis bàsics del 

present projecte, el primer la incidència de respectar la diferència de sexes i la 

igualtat de drets, rebutjant tot tipus de discriminació i qualsevol manifestació de 

violència. Per altra banda, també estableix la necessitat d’impartir elements  

transversals com la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i 

la comunicació. 

 

Per tot això, s’ha apostat per un projecte que es basarà en la utilització de 

material no ètic dels mitjans de comunicació per l’ensenyament de coeducació 

tot amb l’objectiu de combinar les dues educacions, la coeducació i 

l’alfabetització mediàtica.  

 

El projecte s’ha dissenyat perquè els principals destinataris fos l’alumnat de 1r 

de l’ESO i l’alumnat de l’assignatura Cultura Audiovisual concretament de 2n de 

Batxillerat. Per una banda s’ha pensat en l’alumnat de primer de l’ESO, ja que 

és quan els joves es troben en el moment clau que passen d’infants a adults i 

perquè és quan abastarem a un major número de joves, ja que en cursos 

posteriors ens trobarem més abandonament prematur. I en segon lloc, s’ha 

pensat amb els alumnes de segon de batxillerat, ja que treballen els mitjans de 

comunicació i així se’ls pot aportar una visió de coeducació.  

 

 

S’han escollit els mitjans de comunicació, ja que sóc graduada en Comunicació 

Audiovisual i treball dins el món televisiu, però també perquè són molt els autors 

que afirmen que és realment necessari que ajudem als joves a tenir una visió 

crítica davant els mitjans de comunicació i que els ensenyem a destriar el que és 

correcte o incorrecte. Són moltes els mitjans que el seu màxim objectiu és 
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l’econòmic i no tant el social, per aquesta raó, és necessari que els joves es 

formin en alfabetització mediàtica. 

 

A més, s’ha escollit el tema de violència de gènere gràcies a tots els moviments 

reivindicatius que han sorgit el darrers mesos i amb l’objectiu de seguir lluitant 

pels drets de les dones, com a dona que som, i per aconseguir acabar amb la 

major discriminació cap a les dones.  Tot per aportar el meu granet d’arena per 

lluitar pels drets de les dones i per una igualtat total entre els ambdós gèneres.   

 

En definitiva, s’ha detectat la necessitat de començar a treballar amb mesures 

per a la prevenció de la violència de gènere i una de les mesures podria ser 

aquesta proposta didàctica mitjançant els mitjans de comunicació. Una proposta 

que aposta per ensenyar als més joves a què tots som iguals, que no hi ha 

d’haver cap tipus de discriminació per raó de gènere i a tenir una mirada crítica 

cap als mitjans de comunicació. 
 

4.3. Objectius generals de la proposta didàctica 

 

Per determinar els objectius d’aquesta proposta didàctica, en primer lloc, es farà̀ 

referència a l’objectiu primordial que és:  

• Conscienciar i sensibilitzar, aportant una nova mirada de gènere, als més 

joves de la gran problemàtica existent a través d’exemples no apropiats 

que podem extreure dels mitjans de comunicació  

 

Aquest objectiu serà l’eix central de la proposta didàctica i que s’haura d’extreure 

conclusions una vegada finalitzat la sessió final del projecte i així poder tenir una 

visió globalitzada del projecte i de la situació posterior després de realitzar la 

proposta didàctica.  

 

Una vegada establert l’objectiu general de la proposta didàctica s’enumeraran 

els objectius específics: 

 

• Treballar de manera cooperativa i col·laborativa amb grups totalment 

heterogenis formats pels dos sexes. 
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• Fer ús d’un llenguatge col·loquial no sexista ni discriminatori. 

• Detectar les desigualtats que es poden trobar en la seva vida quotidiana. 

• Prevenir actituds de discriminació, exclusió o agressions per motiu de 

sexe, gènere o orientació sexual. 

• Tenir una visió crítica davant els mitjans de comunicació i en situacions 

on hi hagi discriminació de gènere.  

• Detectar els estereotips preestablerts de la dona que trobem en els 

mitjans de comunicació. 

• Assimilar que no hi ha cap activitat, pràctica o mitjà només assignat a un 

únic sexe. 

 

4.4. Destinataris 

 

La proposta didàctica coeducativa i de prevenció de la violència de gènere va 

dirigida a dos tipus d’alumnes totalment diferents. En primer lloc l’alumnat de 

primer de l’ESO, amb edats entre els 12-13 anys.  

 

S’ha elegit aquests destinataris, ja que estan en el moment clau que passen 

d’infants a adults, i és essencial en la formació de la seva personalitat, on els 

joves comencen a cercar la seva pròpia identitat. Per aquesta raó, és realment 

necessari que se’ls introdueixi un projecte com aquest, ja que els hi aportarà una 

nova visió coeducativa, on ambdós gèneres són iguals, cosa que ajudarà al fet 

que creixin amb les mateixes igualtats de condicions i sense cap tipus de 

discriminació cap al gènere femení, que a la llarga podrà conduir a la prevenció 

de la violència de gènere.  

 

A més s’ha pensat destinar aquest projecte a l’alumnat de primer d’ESO, ja que 

aconseguirem abastir a la màxima població de joves, ja que primer curs de 

l’ensenyança secundària obligatòria és el curs amb menys abandonament 

escolar i a mesura que passen els anys, l’abandonament escolar prematur 

augmenta. Concretament a tutoria, l’alumnat està obligat a assistir, per tant 

aconseguiríem que tot l’alumnat de primer del centre es formés en coeducació i 

prevenció de la violència de gènere.  
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Per altra banda, els altres destinataris del projecte són els alumnes de segon de 

batxillerat, concretament de l’assignatura optativa que tenen anomenada Cultura 

Audiovisual. Durant l’assignatura treballen analitzant i estudiant els mitjans de 

comunicació, per tant, seria convenient introduir-los una nova mirada de gènere 

amb el projecte.  

 

Una vegada finalitzat el projecte, l’alumnat de primer de l’ESO treballarà 

conjuntament amb l’alumnat de Cultura Audiovisual, en una jornada de treball 

cooperatiu on dissenyaran ells mateixos material audiovisual basat en la 

coeducació i la prevenció de violència de gènere.   

 

4.5. Material dissenyat 

 

Com ja s’ha explicat anteriorment, a la present proposta didàctica es treballarà 

amb material extret dels 4 mitjans de comunicació principals que són: televisió, 

Internet, videojocs i música.  

 

Per fer una bona elecció de material, s’ha necessitat fer un visionat de diferents 

continguts dels diferents mitjans i després fer una tria de quin material seria el 

més idoni per utilitzar. Sempre s’han escollit materials on explícitament es 

traspassaven les barreres del masclisme i el sexisme. 

 

Per treballar amb el mitjà de comunicació de la televisió es treballarà amb 

material de diferents programes de diferents gèneres televisius, des de gèneres 

d’entreteniments, realities shows o magazines. També s’ha pensat que seria 

realment necessari treballar la publicitat que trobem a la televisió, per això s’han 

escollit anuncis per treballar dins les aules.  

 

Per treballar amb Internet, principalment es treballarà amb les xarxes, amb 

premsa escrita que trobem a la xarxa i amb la recerca d’informació. Tot el 

material que se li aportarà a l’alumnat serà extret d’internet, de diferents 

plataformes online.  
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A l’hora d’analitzar els videojocs, es treballarà directament amb exemples de 

videojocs, on s’analitzaran videojocs masclistes o violents i la imatge de la dona 

en els videojocs.  

 

Finalment, a l’hora de fer l’anàlisi de la música es treballarà sempre amb música 

de diferents gèneres on trobem lletres masclistes o reivindicatives.  

 

En definitiva, a la present proposta no serà un material original, ja que sempre 

serà material no ètic extret d’un mitjà de comunicació, el més important serà 

l’anàlisi que se’l farà i la metodologia a seguir. 

 

4.6. Metodologia de la proposta 

 

Per aconseguir l’objectiu principal del present treball es treballarà a través de la 

sensibilització i la presa de consciència amb una metodologia totalment 

participativa i activa.  

 

A la proposta didàctica es treballarà en tot moment amb un aprenentatge 

cooperatiu i col·laboratiu, on l’alumnat treballarà de manera grupal per ajustar 

els diferents ritmes d’aprenentatge del grup i a la vegada aprendre en col·lectiu.  

 

La metodologia amb la qual treballarem serà amb un mètode inductiu, ja que 

sempre es treballarà mitjançant casos particulars a través del qual es descobrirà 

el principi general i ajudarà al raonament generalitzat. En tot moment, es 

fomentarà el model heurístic o de descobriment amb l’objectiu que l’alumnat 

aprengui a descobrir i no es regeixi per una metodologia de comandament 

directa del professor. 

 

L’alumnat tendrà en tot moment un rol actiu amb el qual sempre serà partícip del 

seu propi aprenentatge. 

 

Serà important en tot moment que el professor o tutor haurà de fomentar un clima 

de confiança, i ajudi a l’expressió de sentiments, emocions o desitjos, ja que pot 

ser un tema difícil de tractar per part de l’alumnat. A més, també serà realment 
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important, fomentar l’actitud participativa, que facin preguntes i reflexionin sobre 

el tema, per això el professor ha de fomentar la participació i la curiositat, i 

respondre totes les preguntes que l’alumnat li pugui formular, ja que així 

aconseguirem una reflexió per part dels alumnes i aconseguir despertar 

inquietuds i desitjos de conèixer més sobre el tema.  

 

També el professor o tutor, en tot moment, haurà de tenir molta cura del 

llenguatge i vocabulari que utilitzi, per això haurà d’evitar utilitzar un llenguatge 

no sexista, ni racista, ni LGTBIQfóbic. Per això, serà important que el professor 

abans de les sessions es prepari i es conscienciï del que es treballarà per evitar 

així qualsevol paraula impròpia dins el context de les sessions.  

 

Cal tenir present que són molts els temes que s’haurien d’analitzar per tenir una 

visió global dels diferents mitjans de comunicació i la coeducació. Si haguéssim 

de dedicar una sessió a cada tema a analitzar, podríem fer una programació del 

voltant d’un any. Una programació irreal, que cap centre voldria dur a terme.  

 

Per aquest motiu, i perquè tots puguin veure tots els temes de cada mitjà de 

comunicació sense allargar-nos en el temps, s’ha plantejat que l’alumnat sempre 

treballi amb grups petits i que cada mitjà tengui un total de dues sessions. A la 

primera sessió, l’alumnat es dividirà en grups petits, tants com temes hàgim 

d’analitzar del mitjà de comunicació corresponent. A cada grup, se’ls hi donarà 

el seu tema i tendrà 45 minuts de la primera sessió per analitzar i desenvolupar 

el tema. La segona sessió, serà per explicar a la resta de l’alumnat en quin tema 

han estat treballant, com han treballat, quina anàlisi han realitzat i quines 

conclusions han extret. Així, tots ells seran partícips dels diferents temes que 

s’hagin treballat en un mitjà de comunicació i no només assoliran els continguts 

que hagin analitzat a la primera sessió amb el seu grup.  

 

Aquesta metodologia es seguirà tant a primer de l’ESO com a segon de 

Batxillerat.  

 

Els grups petits no excediran de 5 o 6 persones, ja que si fem agrupaments més 

grans és possible que alguns treballin però d’altres no ho facin. Cada vegada 
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que es comenci a analitzar un mitjà nou, els grups es modificaran i seran fixos 

durant el temps que duri l’anàlisi del mitjà. Per tant, sempre s’intentarà barrejar 

al màxim possible a l’alumnat perquè treballin amb tots els seus companys, 

sempre fomentant la competència social i comunicativa que s’ha d’aprendre a 

treballar amb tothom. 

 

L’única excepció serà per fer els agrupaments del mitjà de videojocs. Com hi ha 

un tema que és jugar a un videojoc, el que es treballarà en 3 grups, i els darrers 

15 minuts de la sessió, tots els grups jugaran al joc amb l’ordinador. Així no hi 

hauria cap tipus de discussió perquè només un grup juga.  

 

4.7. Plantejament de les sessions 

 

Les sessions plantejades en el projecte tendran una durada exacta d’uns 55 

minuts.   

 

La primera sessió de cada mitjà de comunicació, que seran les sessions d’anàlisi 

estaran distribuïdes de la següent manera 

 

1) Una introducció inicial: a la introducció inicial es relacionarà el que es 

treballarà a la sessió amb el que s’ha treballat anteriorment i amb el 

projecte en general. Gràcies a la breu introducció, ajudarà als alumnes a 

una contextualització general del projecte i que en cap moment perdin el 

fil del projecte, ja que totes les sessions tenen un nexe comú, la 

coeducació i la prevenció de la violència de gènere. Normalment aquesta 

part de la sessió tindrà una durada d’uns 5 i no excedint els 10 minuts.  

Durant aquesta fase, cada vegada que s’iniciï un mitjà nou, s’hauran de 

crear els agrupaments nous.  

 

2) Anàlisi del mitjà i del tema assignat a cada grup: Aquesta fase serà la 

principal de la sessió, on es presentarà un cas en forma d’exemple extret 

del mitjà de comunicació i es realitzarà en grup petit. Serà la part que més 

pes tengui dintre de la sessió, i tendrà una durada aproximada d’uns 40-

45 minuts. 
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3) Extreure conclusions en grups: Després d’haver visualitzat i fet l’anàlisi 

del material, els darrers 5-10 minuts s’extrauran conclusions del treballat 

realitzat anteriorment. El professor anirà grup per grup ajudant-los i guiant-

los a través de preguntes i anirà guiant el debat perquè l’alumnat vagi 

reflexionant i arribant a les conclusions adequades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 2. Distribució de les sessions. Gràfic de creació pròpia 

 

La segona sessió de cada mitjà es destinarà a que cada grup expliqui a la resta 

de l’alumnat i dels altres grups, en què varen estar treballant, què varen analitzar 

i quines conclusions varen poder extreure una vegada analitzat el treball.  

 

El temps de cada grup per explicar a la resta de companys depèn dels grups que 

hi hagi a la classe i dels temes que hi hagi a cada mitjà per analitzar. Però el que 

si que haurà d’haver segur, són els darrers 10 minuts de la sessió per treballar 

en grup gran i poder extreure conclusions de forma conjunta i generalitzada.  

Tots els grups per fer l’exposició podran treballar amb material visual, com vídeos 

o power point, per poder fer el més atractiu possible les seves explicacions i que 

no només siguin de caire teòric.  

 

 

 

 

• Breu 
introducció

• Agrupaments

Introducció

• Visualització
• Anàlisi

Anàlisi 

• Extreure 
conclusions

Conclusions
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4.8. Proposta d’anàlisi de cada mitjà 

 

Com ja s’ha explicat anteriorment en el projecte tendrem un total de 4 mitjans de 

comunicació a analitzar: televisió, internet, videojocs i música, en els quals se’ls 

hi dedica un total de dues sessions a cada un i el grup es dividirà en tants de 

temes hagin d’analitzar. 

 

Pel que fa a la televisió, s’han escollit un total de 4 temes per desenvolupar i 

analitzar que són: 

1) El paper de la dona en el món de la televisió  

2) El paper de la dona en el món de la publicitat  

3) El vestuari de les dones a la televisió  

4) La violència de gènere en els realities shows.  

Si ens fixem a que s’ha d’analitzar a Internet, podem identificar:  

1) Les xarxes socials  

2) Els perills de les xarxes socials  

3) Anàlisi dels titulars i noticies de la premsa escrita  

4) Aprendre a identificar qui ens pot ajudar 

Pel que fa als videojocs, trobem 4 temes a analitzar:  

1) Els videojocs masclistes  

2) La violència en els videojocs 

3) El rol de la dona en els videojocs 

4) Videojocs per a la conscienciació i la igualtat de gènere.  

Finalment, si ens fixem amb el mitjà de la música, analitzarem: 

1) Cançons amb un llenguatge no igualitari  

2) Cançons reivindicatives. 

 

 

El paper de la dona en 
el món de la televisió

El paper de la dona en 
el món de la publicitat 

El vestuari de les dones 
a la televisió 

La violència de gènere 
en els realities shows. 

Televisió

Les xarxes socials El perills de les xarxes 
socials

Anàlisi dels titulars i 
noticies de la premsa 

escrita
Aprendre a identificar 

qui ens pot ajudar

Internet
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Gràfic 3. Distribució de temes dels diferents mitjans de comunicació per grups. Creació 

pròpia. 

 

Després de conèixer tots els temes a analitzar de cada mitjà, podem comprendre 

en quants de grups s’hauran de dividir l’alumnat en cada mitjà de comunicació, 

però amb dues excepcions: la música i videojocs. En quant a la música, com 

només trobem 2 temes a analitzar, el que farem serà que l’alumnat es divideixi 

en 4 grups, dos grups treballaran un tema i 2 un altre tema, però sempre amb 

material diferent, i veurem a quines conclusions arriben, si són les mateixes o 

no. 

Per altra banda, com un dels temes de videojocs es jugar amb un videojoc per 

la prevenció de la violència de gènere, la sessió és dividirà en 3 grups i els 

darrers 15 minuts de la sessió es jugarà amb el joc Gazteak Berdintasunean 2.0. 

 

4.9. Activitats proposades per l’anàlisi de cada mitjà de comunicació 

 

Una vegada coneguts els temes dels quals tractarem en els diferents mitjans 

anem a conèixer quines són les activitats previstes per dur a terme l’anàlisi de 

cada un. 

 

Recordar que durant la primera sessió l’alumnat treballarà en grups petits on 

analitzaran diferents temes i que durant la segona sessió els grups explicaran a 

la resta dels companys quin anàlisi han realitzat. 

Videojocs per a la conscienciació i la igualtat 

de gènere. 
 

Anàlisi dels titulars i 
noticies de la presa 

escrita

Els videojocs 
masclistes

La violència en els 
videojocs

El rol de la dona en els 
videojocs

Videojocs

Cançons amb un 
llenguatge no igualitari Cançons reivindicatives

Cançons amb un 
llenguatge no igualitari Cançons reivindicatives

Música
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Activitats dissenyades per l’anàlisi del mitjà 

 Grup Títol de l’activitat Desenvolupament de l’activitat 

TE
LE

VI
SI

Ó
 

G1 

El paper de la dona 

en el món de la 

televisió 

Es visualitzarà un vídeo extret del programa de “El Hormiguero”. A continuació es treballarà amb la tècnica 

de treball cooperatiu del foli giratori on cada un de l’alumnat haurà d’explicar quins elements canviaria del 

vídeo perquè deixés de ser sexista i hi hagués igualtat. Una vegada finalitzat es realitzarà una posada en 

comú i es podran extreure conclusions conjuntes. 

G2 

El paper de la dona 

en el món de la 

publicitat 

El professor assignarà un total de 3 anuncis amb elements sexistes. El grup es dividirà en parelles que 

hauran d’identificar els elements i canviar-los per aconseguir que deixi de ser un anunci sexista. Una 

vegada acabat, cada grup representarà l’anunci davant l’alumnat i hauran d’identificar els elements que 

s’han variat respecte a l’anunci original. Una vegada hagin representat, els alumnes hauran d’extreure 

conclusions conjuntes. 

G3 
El vestuari de les 

dones a la televisió 

El professor repartirà a l’alumnat tres fotografies de presentadores o presentadors amb la seva vestimenta.  

El grup es dividirà en parelles i hauran d’identificar si la vestimenta és correcta o no, i si no ho és el professor 

distribuirà material de revistes i retoladors perquè li puguin dissenyar la vestimenta correcta. Una vegada 

finalitzada l’activitat, es posarà en comú amb la resta de l’alumnat del grup i extrauran conclusions. 

G4 

La violència de 

gènere en els 

realities shows 

El grup visualitzarà diferents vídeos extrets de programes de telerrealitat on trobem violència de gènere. 

Posteriorment, tot el grup haurà de redactar un decàleg com si ells fossin directors d’un reality show i 

haguessin d’establir 10 normes per prevenir la violència de gènere dins el programa. Una vegada acabat, 

hauran d’extreure conclusions.  
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IN
TE

R
N

ET
 

G1 Les xarxes socials 

El grup que es dediqui a treballar les xarxes socials, hauran de dissenyar un logotip i un nom pel grup-

classe. I hauran de registrar-se a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram amb el nom elegit i amb 

el logotip dissenyat. A la sessió d’explicació, serà el grup encarregat d’introduir tota la informació a les 

xarxes per fer promoció dels anàlisis realitzats pels companys  

G2 
El perill de les 

xarxes socials 

El grup que treballi amb aquest tema visualitzaran un vídeo on es representa els perills de les xarxes 

socials. Una vegada visualitzats, treballaran en la creació d’una piràmide dividida en esglaons on hauran 

d’indicar el que és més important a tenir en compte a l’hora d’usar les xarxes socials i el que és menys 

rellevant. Les més importants hauran d’anar a la part superior de la piràmide, en canvi, les menys 

importants hauran d’anar situades a la part inferior de la piràmide. Piràmide que a la següent sessió hauran 

d’explicar a la classe.   

G3 

Anàlisi dels titulars i 

noticies de la 

premsa escrita  

El professor repartirà 3 textos amb llenguatges no igualitaris.  El grup es dividirà en parelles i hauran 

d’identificar els elements no igualitaris i les hauran de corregir per convertir el text amb un text totalment 

igualitari. Se’ls recomanarà a l’alumnat que dintre del mateix grup treballin en parelles en la correcció del 

text. Una vegada finalitzat, l’alumnat posarà en comú el material modificat i extraurà conclusions per poder 

explicar-ho la sessió vinent a la resta de companys.  

G4 

Aprendre a 

identificar qui ens 

pot ajudar 

L’alumnat treballaran en la recerca de diferents organismes, institucions o entitats nacionals, autonòmiques 

o públiques i dissenyaran un pòster amb totes la informació sobre les principals identitats. Hauran de 

realitzar una recerca per trobar a que es dediquen, i totes les característiques cada una de les entitats. 

Posteriorment a través de cartolines i material de papereria proporcionat pel professor hauran de dissenyar 

un pòster i explicar-ho a la següent sessió a la resta de companys. 
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VI
D

EO
JO

C
S 

G1 
Els videojocs 

masclistes 

El grup que treballi amb els videojocs masclistes hauran de visualitzar un vídeo del joc Grand Theft Auto. 

Un joc on el jugador és un criminal que ha d’anar resolent problemes i lliurar-se la policia. El joc transcorre 

a ciutats, on de vespre es troben prostitutes. El personatge pot recollir una prostituta, dur-la a un 

descampat, i tenir sexe amb ella a canvi de doblers. Són molts els jugadors que realitzen aquesta pràctica, 

perquè una vegada finalitzat l’acte sexual, la prostituta baixa del cotxe, la maten i es queden tots els doblers 

que ella tenia. Per això els alumnes hauran de detectar quins són els elements masclistes que caracteritzen 

el vídeo que han vist, i haurien de fer un decàleg de 10 normes que tots els videojocs haurien de complir.  

G2 
La violència en els 

videojocs 

Cada un d’ells haurà dut a la sessió diferents caràtules dels diferents jocs amb els quals juguen 

habitualment en els moments lúdics. El grup haurà d’analitzar quina classificació té el joc, si es adequat 

per la seva edat i posteriorment, tendran al seu abast un ordenador a través del qual es poden informar del 

videojoc i veure vídeos. Una vegada analitzats, hauran d’extreure conclusions i comprovar si els jocs amb 

els quals juguen són aptes per les seves edats.   

G3 
El rol de la dona en 

els videojocs 

El grup es dividirà en dos subgrups i treballarà amb imatges de les dones. El professor repartirà un 

cartolines i material de papereria i post-its vermells i verds. Els alumnes hauran d’aferrar la imatge de la 

dona a la cartolina i només amb la imatge de la dona, anar assignant-li adjectius o característiques. Els 

adjectius negatius hauran d’escriure-se a post-its de color vermell i les positives a post-its de color verd. 

Una vegada finalitzat, els grups posaran en comú el que han treballat i extrauran conclusions.  
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Taula 1. Activitats dissenyades per l’anàlisi del mitjà. Creació pròpia

TO
T 

L’
AL

U
M

N
A

T 

Videojocs per la 

conscienciació i la 

igualtat de gènere 

Tot el grup treballarà amb l’anàlisi d’un videojoc d’ordenador titulat Gazteak Berdintasunean 2.0, que té per 

objectiu la promoció de la igualtat de dones i homes i la prevenció de la violència de gènere. Cada alumne 

tendrà al seu abast un ordenador on es dedicarà a jugar per després analitzar totes les situacions que s’han 

pogut trobar en el videojoc i recopilar tota la informació i posar-la en comú.  

 

M
Ú

SI
C

A 

G1 

Cançons amb un 

llenguatge no 

igualitari 

El professor repartirà 3 cançons de diferents gèneres on podem trobar llenguatge no igualitari o sexista. 

Per treballar millor, dins un mateix grup es treballarà en parelles o trios, i cada parella tendrà que analitzar 

una cançó. Cada un d’ells haurà d’identificar el contingut no adequat i modificar la lletra per aconseguir que 

sigui una cançó amb un llenguatge igualitari pels ambdós gèneres.  

G2 
Cançons 

reivindicatives 

El professor repartirà 3 cançons de diferents gèneres on podem trobar lletres reivindicatives. Per treballar 

millor, dins un mateix grup es treballarà en parelles o trios, i cada parella tendrà que analitzar una cançó. 

Cada subgrup haurà d’analitzar la lletra i extreure conclusions i resoldre la pregunta: per a què lluiten?  

G3 

Cançons amb un 

llenguatge no 

igualitari 

El professor repartirà 3 cançons de diferents gèneres on podem trobar llenguatge no igualitari o sexista. 

Per treballar millor, dins un mateix grup es treballarà en parelles o trios, i cada parella tendrà que analitzar 

una cançó. Cada un d’ells haurà d’identificar el contingut no adequat i modificar la lletra per aconseguir que 

sigui una cançó amb un llenguatge igualitari pels ambdós gèneres. 

G4 
Cançons 

reivindicatives 

El professor repartirà 3 cançons de diferents gèneres on podem trobar lletres reivindicatives. Per treballar 

millor, dins un mateix grup es treballarà en parelles o trios, i cada parella tendrà que analitzar una cançó. 

Cada subgrup haurà d’analitzar la lletra i extreure conclusions i resoldre la pregunta: per a què lluiten? 
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4.10.  Proposta per dur a terme el projecte 
 

Una vegada coneguts tot el plantejament de la proposta didàctica com per 

exemple la metodologia a seguir, el material utilitzat, els temes a analitzar i les 

activitats a desenvolupar, serà necessari conèixer quina serà la temporalització 

de la proposta aplicada a l’alumnat de 1r de l’ESO i així tenir una visió general 

de la implementació del projecte.   

 

4.10.1. Temporalització de 1r d’ESO en hores de Tutoria 

 

La proposta en la fase d’implementació a 1r d’ESO tendrà una durada total de 

10 setmanes, del febrer a abril. Per fer una seqüenciació el més ajustat a la 

realitat, s’ha elegit el calendari escolar del curs vinent, 2018-2019. 

 

Abans d’iniciar el projecte serà necessari que el professor tutor conegui a 

l’alumnat que té a l’aula i quines són les caracteristiques del grup. 

 

Una vegada conegut perfectament el grup i ja en el mes de febrer, començarà la 

implementació del projecte. Un total de 10 hores el segon trimestre. 8 hores de 

les 10 es realitzaran a sessions per treballar amb exemples no ètics identificats 

als mitjans de comunicació. Les dues hores restants són les hores dedicades a 

les sessions d’introducció i de tancament del projecte. 

 

Durant la introducció del projecte a més de l’explicació general del projecte, el 

professor passarà un qüestionari a respondre per part de l’alumnat perquè 

responguin i el professor es pugui fer una lleugera idea de quina formació o 

coneixements previs té l’alumnat en temes de coeducació abans de l’inici del 

projecte  

La darrera fase que durà a terme el professor serà la fase d’avaluació que es 

realitzarà a la Jornada de Coeducació on treballaran conjuntament els alumnes 

de primer de l’ESO i segon de Batxiller, on l’alumnat més gran farà el paper de 

“Padrins coeducadors” i treballaran en el disseny de material audiovisual 

relacionat amb la coeducació. Aquesta jornada d’avaluació s’explicarà a l’apartat 
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corresponent en el present treball. La jornada es durà a terme la setmana del 13 

de maig. 

 

Una vegada identificades les diferents fases que haurà de dur a terme el 

professor serà necessari que coneixem com es distribuiran en el temps: 

Taula 2. Temporalització general de les fases del projecte a 1r de l’ESO. Creació pròpia 

 

Per comprendre correctament la temporalització (Annex 1) de la fase 

d’implementació serà necessari puntualitzar dos punts importants per poder 

comprendre la temporalització de la fase d’implementació: 

 

• Per fer la temporalització s’ha treballat en setmanes i no en dies o hores, ja 

que com és una proposta que es pot aplicar a diferents centres, no es sap 

exactament quin dia de la setmana està programada la tutoria, per tant, s’ha 

pensat en plasmar la tutoria en una setmana perquè després cada escola 

pugui designar el dia i hora que li pertoqui.  

 

• A la temporalització trobem unes fletxes que uneixen el final de la setmana 

per realitzar les activitats i el començament de la setmana per realitzar la 

sessió d’explicació. Aquestes fletxes s’han pensat perquè mai podrem 

començar a realitzar la sessió d’explicació d’un mitjà si no s’ha acabat la 

sessió de treball del mitjà concret, per això sempre aniran units els finals de 

la sessió de treball i el començament de la sessió de l’explicació.  

 

A  l’annex 2, trobem tota la seqüenciació d’activitats de les sessions del projecte.
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4.10.2. Proposta didàctica per dur a terme amb l’alumnat de 2n de 
Batxillerat a l’assignatura Cultura Audiovisual  

 
La proposta didàctica dirigida a l’alumnat de segon de Batxillerat es durà a terme 

dintre de l’assignatura optativa de Cultura Audiovisual.  

 

Com ja s’ha explicat anteriorment, l’assignatura té un total de 5 blocs temàtics 

els quals han de ser assolits els coneixements establerts pel currículum. Al llarg 

de tot el curs, la legislació estableix que s’han d’analitzar alguns mitjans de 

comunicació. De la mateixa manera, que fem nosaltres a la nostra proposta 

educativa.  

 

Sabent que l’alumnat de segon de Batxillerat acaba el curs el 31 de maig del 

2019, s’ha pogut fer una lleugera distribució del contingut entre els diferents 

mesos i trimestres i s’ha calculat que més o menys, dels 5 blocs, els dos primers 

blocs es durien a terme al llarg del primer trimestre, el tercer i el quart del blocs 

es duria a terme durant el segon trimestre i el cinquè bloc durant el tercer 

trimestre.  

 

1r trimestre 
12.09.2018 – 21.12.2018 

2n trimestre 
07.01.2019 – 18.04.2019 

3r trimestre 
29.04.2019 – 31.05.2019 

Bloc 1. 
Integració de so i imatge 

en la creació 

d’audiovisuals i nous 

mitjans 

Bloc 3. 
Els mitjans de 

comunicació audiovisual 
Bloc 5. 

Anàlisi d’imatges i 

missatges multimèdia 
Bloc 2. 

Característiques de la 

producció audiovisual i 

multimèdia en els 

diferents mitjans 

Bloc 4. 
La publicitat 

Taula 3. Distribució trimestral del currículum de l’assignatura Cultura Audiovisual a 2n de 

Batxillerat. Creació pròpia basat en currículum de les Illes Balears (2015) 
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Els blocs temàtics, establerts pel currículum, es poden lligar perfectament amb 

els mitjans que estudiarem en el projecte coeducatiu i de prevenció de violència 

de gènere, per aquest motiu s’ha pensat treballar també aquest projecte dins 

aquesta assignatura.  

 

RELACIÓ ENTRE CURRÍCULUM DE L’ASSIGNATURA I CONTINGUT DEL 
PROJECTE 

Currículum de Cultura Audiovisual   Contingut projecte 

Bloc 3. 
Els mitjans de 

comunicació audiovisual 

• La televisió 

• La radio 

• Mitjans de comunicació 

audiovisual de lliure accés 

com Internet 

• Ús responsable de la xarxa 

• Televisió 

• Internet 

Bloc 4. 
La publicitat 

• La publicitat i anàlisi de les 

principals característiques 
• Televisió 

Bloc 5. 
Anàlisi d’imatges i 

missatges multimèdia 

• Anàlisi de productes 

multimèdia 

• Videojocs 

• Música 

Taula 4. Relació entre el currículum de l’assignatura Cultura Audiovisual a 2n de Batxillerat i el 

contingut del projecte coeducatiu. Creació pròpia. 

 

Com s’ha identificat aquesta relació directa entre el currículum de l’assignatura, 

el projecte i els mitjans a analitzar, s’ha plantejat que el projecte siguin una sèrie 

de sessions complementaries al currículum. 

 

L’ordre d’anàlisi dels mitjans és pot modificar, no es realment necessari que el 

plantejament estableixi l’ordre que se li ha assignat en el present projecte, sinó 

que, el professor titular de l’assignatura de Cultura Audiovisual pot fer un 

replantejament de l’ordre dels mitjans sempre per ajustar-se als blocs temàtics 

de l’assignatura.  
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El que serà realment necessari és que a cada mitjà se l’hi dediqui un total de 

dues sessions, ja que de la mateixa manera que succeeix amb el grup de primer 

de l’ESO, els alumnes treballaran en grups petits en diferents temes durant una 

sessió, i la següent sessió es dedicarà a fer una posada en comú de tot el 

treballat a la sessió anterior.  

 

4.10.3. Jornada Padrins Coeducadors 
 
La jornada de Padrins Coeducadors serà la jornada de cloenda del projecte 

coeducatiu. Per aquesta jornada treballaran conjuntament l’alumnat de primer de 

l’ESO i segon de Batxillerat. La jornada es durà a terme la setmana de dia 13 de 

maig fins al 17 de maig durant tota una jornada lectiva, on els alumnes només 

treballaran durant el dia escollit. 

 

L’objectiu és que tots els joves duguin a la pràctica i de manera cooperativa tots 

els continguts assimilats durant el projecte i creïn un material audiovisual basat 

en coeducació perquè pugui ser projectat en el centre una vegada hagin finalitzat 

el treball.  

 

Per treballar ho faran de manera conjunta i dividits en grups petits. L’alumnat de 

primer d’ESO es dividirà en grups petits d’uns 4-5 persones. Un o dos alumnes 

del grup de 2n de Batxillerat seran els padrins coeducadors, sempre depenent 

del gruix d’alumnat que cursi l’assignatura de Cultura Audiovisual. Seran els 

alumnes de 2n de Batxillerat qui lideraran al grup, i donaran suport a l’alumnat 

de l’ESO.  

 

Els grups seran dissenyats pel professor, i sempre pensant en què siguin grups 

els més heterogenis possibles per donar cabuda a tothom i que tothom tengui 

les mateixes possibilitats.  

 

Durant les primeres hores de la jornada han de pensar i dissenyar el material 

audiovisual que vulguin dur a terme, ja bé podria ser un vídeo, una cançó 

reivindicativa, material per dur a terme un moviment a través de les xarxes 

socials, etc. Les hores següents seran les dedicades a dur a terme la idea que 
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se’ls hagi acudit i treballar sobre la proposta de material audiovisual que vulguin 

treballar.  

 

Han de tenir molt present que només li podran dedicar una jornada lectiva a 

treballar en el projecte, per tant han de distribuir molt bé el temps perquè puguin 

arribar acabar el mateix dia.  

 

Una vegada finalitzat la jornada, els projectes de materials audiovisuals creats 

pels grups es projectaran a la resta de companys del centre durant la darrera 

setmana que els alumnes de 2n de Batxillerat estan en el centre, la setmana del 

27 de maig. Es projectaran tots els projectes en el hall del centre durant la 

setmana, perquè tot l’alumnat conegui els diferents projectes amb els quals han 

treballat durant la jornada de “Padrins Coeducadors” 

 

En conclusió una jornada pensada per treballar conjuntament diferents edats i 

desenvolupaments perquè puguin nodrir-se i compartir diferents coneixements i 

puguin gaudir d’una jornada totalment coeducativa.  

 

4.11. Avaluació 
 
Per dur a terme l’avaluació del projecte s’haurà d’avaluar des de dos caires 

totalment diferents: a l’alumnat de primer d’ESO i al de 2n de Batxillerat i amb 

diferents instruments d’avaluació:  

 

Instruments a utilitzar 

 Avaluació inicial Avaluació continua Avaluació final 

1r d’ESO Qüestionari i debat 
Observació sistemàtica i 

anotacions rellevants 
Checklist 

2n de 
Batxillerat 

Qüestionari 
Rúbrica i observació 

sistemàtica 
Rúbrica  

Taula 5. Instruments d’avaluació que s’utilitzaran en els diferents cursos. Creació pròpia. 
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4.11.1. Avaluació a l’alumnat de primer d’ESO.  
 
L’avaluació a l’alumnat de primer d’ESO es realitzarà des de tres caires diferents:  

 

1)  Avaluació inicial  
Abans de començar a implementar el projecte serà necessari una avaluació 

inicial per conèixer quins coneixements previs o formació té l’alumnat de 

primer de l’ESO. Per aquest motiu es realitzarà un qüestionari basat en un 

ja elaborat per la Junta d’Andalusia per avaluar la coeducació a l’alumnat de 

secundària. (Annex 3)Es tracta d’un qüestionari amb preguntes de resposta 

tancada. 

Després de respondre el qüestionari, es realitzarà un debat comentant les 

respostes de les preguntes i es realitzarà una pluja d’idees, amb les quals 

el professor aconseguirà fer-se una lleugera idea dels coneixements que té 

l’alumnat previs a l’inici del projecte.  

2)  Avaluació durant el projecte 
Per conèixer el desenvolupament del projecte i si s’estan assolint tots els 

coneixements per part de l’alumnat, el professor treballarà sempre a través 

de l’observació sistemàtica, i a través de petites anotacions diàries sobre  

tots els aspectes més rellevants del comportament i la participació. 

3)  Avaluació final 
L’avaluació final es durà a terme durant la jornada compartida amb l’alumnat 

de 2n de Batxillerat. Per conèixer si realment s’han assolit tots els 

coneixements del projecte coeducatiu, es realitzarà una checklist  (Annex 4) 

amb un total de 10 ítems a avaluar, a través del qual coneixerem si es 

compleixen els objectius del projecte en el grup de primer de l’ESO.  
Taula 6. Tipus d’avaluacions i explicació de l’avaluació a 1r d’ESO. Creació pròpia. 

 

L’avaluació a l’alumnat de primer de l’ESO només serà una avaluació formativa, 

ja que el projecte és dur a terme en hores de tutoria, per tant no és necessari 

obtenir una avaluació sumativa, ja que en el bolletí no se li ha d’assignar cap 

nota a l’assignatura de tutoria i orientació.   

 

 



 53 

4.11.2. Avaluació a l’alumnat de segon de Batxillerat de l’assignatura 
Cultura Audiovisual  

 

De la mateixa manera que a l’alumnat de primer de l’ESO seran avaluats de tres 

maneres diferents, a l’alumnat de segon li succeeix el mateix:  

 

1)  Avaluació inicial  
Per conèixer els coneixements i formació en temes de coeducació hauran 

de respondre a un qüestionari basat en un ja elaborat per la Junta 

d’Andalusia per avaluar la coeducació a l’alumnat de batxillerat (Annex 3). 

En aquest cas, les respostes no seran compartides amb tot l’alumnat, sinó 

que el professor recollirà les respostes i les avaluarà de manera individual. 

La decisió de no compartir les respostes és perquè les respostes són de 

resposta oberta a desenvolupar, al contrari que succeeix a primer de l’ESO 

que són de resposta tancada. 

2)  Avaluació durant el projecte 
Per conèixer el desenvolupament del projecte i si s’estan assolint tots els 

coneixements per part de l’alumnat, el professor treballarà sempre a través 

de l’observació sistemàtica, i amb una rúbrica per avaluar el treball a cada 

sessió.  

3)  Avaluació final 
L’avaluació final es durà a terme durant la jornada compartida amb l’alumnat 

de primer de l’ESO. Per conèixer si realment s’han assolit tots els 

coneixements del projecte coeducatiu, es realitzarà una rúbrica (Annex 5) 

on s’avaluarà la participació en les jornades i el material audiovisual 

dissenyat durant aquesta jornada. 
Taula 7. Tipus d’avaluacions i explicació de l’avaluació a 2n de Batxillerat. Creació pròpia. 

 

A diferencia de primer de l’ESO, l’alumnat de Batxillerat si que necessita una 

avaluació sumativa, ja que se li ha d’assignar una nota de l’assignatura en el 

bolletí. Per aquest motiu, s’ha plantejat que el projecte tengui un pes d’un 10% 

de la nota final de l’assignatura. El 50% de la nota del projecte s’extraurà a partir 

de l’avaluació de les diferents activitats treballades a classe, l’altre 50% a partir 

de l’avaluació de la jornada “Padrins coeducadors”.  
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El 50% de la nota que pertany a les activitats realitzades a classe s’extraurà de 

l’avaluació del treball realitzat a les diferents sessions de cada mitjà. Per l’anàlisi 

s’ha realitzat una única rúbrica (Annex 5). S’ha pensat només dissenyar una 

única rúbrica, ja que gràcies a la qual aconseguirem veure l’evolució de 

l’aprenentatge i de l’assoliment dels coneixements.  

 

A més, la jornada de “Padrins coeducadors” també es realitzarà amb la mateixa 

rúbrica amb l’objectiu d’aconseguir veure el procés d’aprenentatge final que han 

assolit l’alumnat.  

 

4.11.3. Avaluació del projecte 
 
A través de l’avaluació de l’assoliment dels coneixements per part de l’alumnat 

podrem aconseguir esbrinar si s’han complit els objectius de la proposta 

didàctica.  

A través del checklist realitzada a la jornada de “Padrins Coeducadors” als joves 

de primer de l’ESO, aconseguirem veure l’assoliment dels coneixements del 

projecte coeducatiu i a través del qual podrem desxifrar la validesa del projecte. 

Si el 70% o més dels ítems de la checklist són afirmatius, podrem concloure que 

el projecte ha complit els seus objectius, pel contrari, si les respostes afirmatives 

no superen el 70%, s’entendrà que el projecte coeducatiu no ha tengut els seus 

fruits i no s’han assolit tots els coneixements.  

 

Per altra banda, gràcies a l’avaluació de l’alumnat de segon de Batxillerat, 

aconseguirem saber si per la seva part han assolit tots els coneixements, per 

això s’entendrà que el projecte és eficaç si més del 70% de l’alumnat de segon 

de Batxillerat aprova el projecte. Si pel contrari, el nombre d’aprovats no supera 

el 70%, s’entendrà que el projecte no és útil i que els coneixements no estan 

assolits.  
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4.12. Material necessari pel desenvolupament 
 
El material que s’utilitzarà al llarg del projecte serà molt variant, des de material 

bàsic de papereria fins a material tecnològic, tot depenent de les necessitats de 

cada sessió.  

 

Parlam de material de papereria quan ens referim a cartolines, retoladors, 

tisores, etc. En canvi, ens referim a material tecnològic quan treballem amb 

ordenadors, pissarra digital o altaveus.  

 

L’objectiu de la utilització de diferents materials és la motivació de tot el grup, 

tant als joves més tradicionals que els hi motiva les manualitats com als joves 

més innovadors que els motiva el material electrònic.  

 

4.13. Atenció a la diversitat  
 

Per donar suport als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, 

en tot moment es treballarà sempre amb grups heterogenis, dissenyats pel 

professor, per aconseguir que tothom es senti el més integrat possible i que els 

grups estiguin el més equilibrats possible. Treballant amb grups heterogenis 

aconseguirem minvar les dificultats de l’alumnat amb certes carències amb el 

suport de la resta d’alumnat.  

 

Quasi sempre treballen amb grups de 5-6 alumnes, formant dintre del grup altres 

subgrups com parelles. Aquestes divisions s’han dut a terme per aconseguir 

unes bones condicions d’aprenentatge, ja que en primer lloc, tots ells es sentiran 

units i sentiran una vinculació amb els altres membres del grup. A més, creant 

parelles dintre del grup aconseguirem que cada un d’ells tengui una 

responsabilitat individual i grupal, fent que cada un sigui responsable del seu 

treball, però sempre amb l’ajuda d’un company com és treballar per parelles. 

Finalment, el professor a través de l’observació sistemàtica podrà avaluar la feina 

duta a terme pel grup, recompensant la feina feta i els assoliments que han 

aconseguit treballant conjuntament.  
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Serà important que el professor faci un seguiment proper de com desenvolupen 

el projecte aquells grups on trobem alumnat NESE, per si en qualsevol moment 

el grup necessités una ajuda extra o suport per part del professor.  

 
En definitiva, diferents agrupaments tot perquè tots puguin sentir-se plenament 

integrats i no hi hagi ningú que es senti exclòs. 
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5. Conclusions 
 
La xacra de la violència de gènere a Espanya és un problema social on cada dia 

moren dones en mans de les seves parelles o exparelles. Les dades alerten que 

ja, no només, són les dones majors d’edat sinó que, a més, també trobem moltes 

al·lotes joves que es veuen en situacions de perill i demanen protecció, nombre 

que ha augmentat aquest darrer any. Per aquesta raó, des dels centres 

educatius no poden donar l’esquena a un problema social com aquest, cosa que 

ens porta a concloure que s’ha de treballar amb temes de violència de gènere i 

en coeducació en els centres educatius perquè els joves han de ser conscients 

de la gran problemàtica i aconseguir una sensibilització total sobre el tema. 

 

A més, és rellevant la problemàtica que trobem a Espanya respecte a la violència 

de gènere i així es plasma a la legislació actual, que també fa referencia a la 

necessitat d’adquirir la competència audiovisual a través de la formació en 

mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’aconseguir una alfabetització mediàtica 

dels joves. 

 

Per tot això, és realment necessari dur a terme un projecte com aquest, un 

projecte que combina la formació en temes de violència de gènere i coeducació  

amb la formació en comunicació audiovisual a través dels mitjans de 

comunicació. 

 

Amb aquesta proposta s’ha volgut aconseguir una formació, conscienciació i 

sensibilització en la coeducació i violència de gènere, a més d’una alfabetització 

mediàtica treballant amb materials no ètics extrets dels mitjans de comunicació. 

La competència de comunicació audiovisual no es podria adquirir només 

treballant amb un únic mitjà, per aquesta raó, s’ha plantejat fer una anàlisi 

exhaustiu de 4 tipus de mitjans, els quals utilitzen més els joves. 

 

En definitiva, un projecte coeducatiu i per a la prevenció de la violència per 

aconseguir acabar d’una vegada per totes amb la gran problemàtica que trobem 

a la nostra societat.  
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Sessió introductòria al projecte 

Sessió del projecte 1 Mitjà de comunicació: - Data prevista 4.02.2019 – 8.02.2019 

Justificació 

Per tal de que tot l’alumnat conegui el projecte que durem a terme, serà realment necessari una sessió introductòria al projecte. A més, gràcies a aquesta sessió també el 

professor podrà dur a terme l’avaluació inicial per conèixer quina formació prèvia té l’alumnat en temes de coeducació. 

Objectius sessió 

- Conèixer quin serà el desenvolupament del projecte 
- Saber quins coneixements previs té l’alumnat.  

Contingut sessió  

- Projecte  

- Qüestionari d’avaluació  

Metodologia 

1) Presentació · Durada 15 minuts.  
El professor exposarà en veu alta de que tracta el projecte que es durà a terme al llarg dels propers mesos. Explicarà de que tractaran les sessions que es duran a terme a 

les hores de tutoria.  

2) Enquesta  · Durada 15 minuts.  
Després de la breu explicació, el professor tutor repartirà a tot l’alumnat el qüestionari dissenyat per conèixer els coneixements previs de l’alumnat sobre coeducació i violència 
de gènere.  

3) Debat sobre respostes · Durada 20 minuts.  
Després de respondre el qüestionari, l’alumnat posarà en comú les respostes, el professor anirà pregunta per pregunta per conèixer quines han estat les respostes dels 

alumnes i anirà formulant preguntes per aconseguir arribar a conclusions.  

4) Conclusions · Durada 5 minuts.  
Finalitzar la sessió extraient totes les conclusions del debat realitzat. El professor recollirà tots els qüestionaris contestats per l’alumnat. 

Atenció a la diversitat 

Ja que durant la sessió, l’alumnat treballarà de manera individual, el professor haurà d’estar molt pendent de l’alumnat NESE per saber com treballen i si necessiten algun 

tipus de suport per la seva part. 
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Treball amb la televisió 

Sessió del projecte 2 Mitjà de comunicació: Televisió Data prevista 11.02.2019 – 22.02.2019 

Justificació 

Serà realment necessari fer anàlisi dels diferents materials extrets de la televisió, per esbrinar quin és el missatge que transmeten, si és correcte, i quina modificació 
realitzarem perquè no tengui un missatge discriminatori.   

Objectius sessió 

- Analitzar diferents aspectes de la televisió que poden transmetre un missatge de discriminació o sexista 

- Aprendre a tenir una visió crítica davant la televisió 

Contingut sessió  

- Material extret de la televisió: programes de telerrealitat, programes d’entreteniment, publicitat i informatius. 

Distribució grups: 

G1 G2 G3 G4 

Contingut Contingut Contingut Contingut 

Programa El Hormiguero. 

(https://youtu.be/vgEj9PVIPeU) 

3 anuncis publicitaris emesos a la 

televisió 

3 fotografies de presentadores o 

presentadors 

vídeos extrets de programes de 

telerrealitat 

Objectius Objectius Objectius Objectius 

- Conèixer el rol de la dona en el món 

televisiu i detectar conductes sexistes. 

- Aprendre a tenir una visió crítica davant la 
televisió 

- Conèixer el rol de la dona en el 

món de la publicitat i detectar 

conductes sexistes. 

- Aprendre a tenir una visió crítica 
davant la televisió 

- Detectar el paper de la dona en la 

televisió a partir de l’anàlisi de la 

vestimenta 

- Aprendre a tenir una visió crítica 
davant la televisió 

- Saber discernir quin és el material 

correcte dels programes de 

telerrealitat i saber Detectar les 

conductes sexistes. 
- Aprendre a tenir una visió crítica 

davant la televisió 
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Metodologia 

1) Introducció de la sessió i distribució del grups · Durada 5-10 minuts 
El professor explicarà el treball a realitzar. Farà la divisió de grups i assignarà el tema a cada grup corresponent. 

2) Treball en grups · Durada 40-45 minuts.  
Cada grup treballarà amb el tema que se li hagi assignat.  

 G1: G2: G3: G4 
Tr

eb
al

l e
n 

gr
up

s 

1. Visualització del vídeo 

2. De manera individual 

haurien de pensar quins 

canvis realitzarien perquè 
deixés de ser un vídeo 

sexista i discriminatori 

3. Treball cooperatiu amb la 

tècnica del foli giratori 

4. Posada en comú 

1. Visualització del vídeo 

2. Per parelles identificar els 

elements i canviar-los per 

aconseguir que deixi de 
ser un anunci sexista 

3. Cada parella ha de 

representar davant el grup 

el nou anunci creat. La 

resta ha d’identificar els 

canvis realitzats. 

1. Visualització de les 

fotografies i detectar els 

errors a la vestimenta 
2. Canvi de vestimenta a 

través de material que li 

proporcioni al professor 

3. Posada en comú 

1. Visualització dels 

vídeos 

2. Detectar les accions 
incorrectes  

3. Redactar un decàleg 

com si fossin directors 

d’un programa.  

M
at

er
ia

l 

Ordenador, altaveus, internet, 

full, retoladors 
Ordenador, altaveus i internet. 

Revistes, tisores, retoladors i 

cartolines 

Ordenador, altaveus, internet, 

fulls, retoladors i pissarra. 

 
3) Conclusions de manera grupal · Durada 5-10 minuts.  
Cada grup de manera individual, ha d’extreure conclusions per poder explicar tot el que han treballat a la següent sessió als companys.  

Atenció a la diversitat 

Per la present sessió, el professor haurà realitzat grups totalment heterogenis perquè l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu puguin tenir suport de 

l’altre alumnat. Encara així, el professor haurà d’estar pendent de com es desenvolupen els grups i les diferents activitats, per si en qualsevol moment el professor pugui 

donar-li un cop d’ull i un poc de suport. A més, els grups amb alumnat NESE es localitzaran devora el professor perquè així puguin estar ben a prop en tot moment.  
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Explicació sessió Televisió 

Sessió del projecte 3 Mitjà de comunicació: Televisió Data previstaa 
18.02.2019 – 

22.02.2019 

Justificació 

Una vegada tot l’alumnat hagi treballat amb l’anàlisi, serà necessari posar en comú amb tota la resta de la classe amb la finalitat que tots coneguin els diferents temes 

que han treballat els companys    

Objectius sessió 

- Posar en comú l’aprés 

Contingut sessió  

- Anàlisi de la televisió realitzat per cada grup.  

Metodologia 

1) Introducció de la sessió · Durada 5 minuts 
El professor explicarà quin serà el plantejament de la sessió i farà una breu introducció 

2) Exposició del treball realitzat per cada grup · Durada 40-45 minuts.  
Cada grup exposarà el material amb el qual varen treballar a la darrera sessió. Cada grup tendra un total de 10 minuts per l’explicació del seu anàlisi.  

3) Conclusions de manera grupal · Durada 10 minuts.  
Entre tots extraurem conclusions del mitjà de comunicació de la televisió  

 

Atenció a la diversitat 

Durant l’exposició serà obligatori que tot l’alumnat participi, per això l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu obtindran la ajuda i el suport de l’alumnat 

del grup, a més també del professor que quan expliqui li podrà fer preguntes i així recordant-li aspectes necessaris a explicar.  
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Treball amb Internet 

Sessió del projecte 4 Mitjà de comunicació: Internet Data prevista 25.02.2019 – 1.03.2019 

Justificació 

Serà realment necessari fer anàlisi dels diferents materials extrets de d’internet per esbrinar quins missatges es transmeten a través de les xarxes, el perill i quins avantatges 

podem trobar a les xarxes 

Objectius sessió 

- Analitzar diferents aspectes que ens podem trobar a Internet i aconseguir esbrinar si és correcta.  

- Aprendre a tenir una visió crítica davant tot el contingut online que trobem a les xarxes 

Contingut sessió  

- Material extret d’internet: vídeos i premsa escrita.  

Distribució grups: 

G1 G2 G3 G4 

Contingut Contingut Contingut Contingut 

Disseny d’un logotip i creació de les 

xarxes del projecte 

El perill de les xarxes 

https://youtu.be/lzUNMv9asJE 

3 noticies de la premsa escrita online 

https://bit.ly/2ISWS4o 

Recerca d’organismes, institucions o 

entitats d’ajuda a la prevenció de la 

violència 

Objectius Objectius Objectius Objectius 

- Donar a conèixer el projecte a través 

de les xarxes 

- Aprendre a fer un ús responsable de 

les xarxes i de tot el contingut que es 
creï.  

- Identificar els perills que poden tenir 

les xarxes socials 

- Conscienciar als joves del problemes 

que pot conduir l’ús de les xarxes 

- Saber identificar textos sexistes o no 

igualitaris 

- Aprendre a tenir una visió crítica 

davant la premsa escrita online 

- Identificar associacions, institucions i 

entitats que poden ajudar-nos en 

qualsevol moment de discriminació 

- Aprendre a cercar informació 
respecte a la violència de gènere 
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Metodologia 

1) Introducció de la sessió i distribució del grups · Durada 5-10 minuts 
El professor explicarà el treball a realitzar. Farà la divisió de grups i assignarà el tema a cada grup corresponent. 

2) Treball en grups · Durada 40-45 minuts.  
Cada grup treballarà amb el tema que se li hagi assignat.  

 

3) Conclusions de manera grupal · Durada 5-10 minuts.  
Cada grup de manera individual, ha d’extreure conclusions per poder explicar tot el que han treballat a la següent sessió als companys.  

 

 G1: G2: G3: G4 
Tr

eb
al

l e
n 

gr
up

s 

1. Brainstorming d’idees  

2. Disseny del logotip i 

eslògan  
3. Creació de les xarxes  

1. Visualització del vídeo 

2. Per parelles identificar els 

perills i identificar quines són 

els perills i com els podem 

minvar. 

3. Posada en comú i creació 

d’una piràmide on a cada 
esglaó haurà d’indicar que 

s’ha de tenir en compte a 

l’hora d’usar les xarxes, de 

més important a menys.  

1. Distribució de textos per 

parelles.  

2. Anàlisi dels textos per parelles 

i canviar el que seria 

incorrecta per convertir el text 
en un text no discriminatori 

3. Posada en comú i explicació a 

la resta del grup 

1. Recerca 

2. Identificació de tota la 

informació  

3. Posada en comú  
4. Disseny de pòster.  

M
at

er
ia

l 

Ordenador, altaveus, 

internet, full i retoladors 

Ordenador, altaveus, internet, full 

i retoladors 

Fotocopies, retoladors i fulls en 

blanc 

Ordenador, cartolines i 

retoladors. 

Atenció a la diversitat 

Per la present sessió, el professor haurà realitzat grups totalment heterogenis perquè l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu puguin tenir suport de l’altre 

alumnat. Encara així, el professor haurà d’estar pendent de com es desenvolupen els grups i les diferents activitats, per si en qualsevol moment el professor pugui donar-li un 

cop d’ull i un poc de suport. A més, els grups amb alumnat NESE es localitzaran devora el professor perquè així puguin estar ben a prop en tot moment. 
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Explicació sessió Internet 

Sessió del projecte 5 Mitjà de comunicació: Internet Data previstaa 04.03.2019 – 08.03.2019 

Justificació 

Una vegada tot l’alumnat hagi treballat amb l’anàlisi, serà necessari posar en comú amb tota la resta de la classe amb la finalitat que tots coneguin els diferents temes que han 

treballat els companys    

Objectius sessió 

- Posar en comú l’aprés 

Contingut sessió  

- Anàlisi d’Internet realitzat per cada grup.  

Metodologia 

1) Introducció de la sessió · Durada 5 minuts 
El professor explicarà quin serà el plantejament de la sessió i farà una breu introducció 

2) Exposició del treball realitzat per cada grup · Durada 40-45 minuts.  
Els tres grups exposaran el material amb el qual varen treballar a la darrera sessió. Cada grup tendra un total de 15 minuts per l’explicació del seu anàlisi. Hi ha un grup, 

el G1 que disposarà d’un ordenador i hauran de publicar el contingut que han creat els companys a les principals xarxes creades el dia anterior. 

3) Conclusions de manera grupal · Durada 10 minuts.  
Entre tots extraurem conclusions del mitjà de comunicació. 

 

Atenció a la diversitat 

Durant l’exposició serà obligatori que tot l’alumnat participi, per això l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu obtindran la ajuda i el suport de l’alumnat del 

grup, a més també del professor que quan expliqui li podrà fer preguntes i així recordant-li aspectes necessaris a explicar. 

A més, el professor haurà d’estar molt pendent del grup que estigui publicant a les xarxes socials, per si hi hagués algun contingut no correcta el puguin eliminar de seguida. 
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Treball amb Videojocs 

Sessió del projecte 6 Mitjà de comunicació: Videojocs Data prevista 11.03.2019 – 15.03.2019 

Justificació 

Un mitjà molt utilitzat pels joves són els videojocs, per això és realment necessari analitzar els missatges que desprenen els videojocs i saber tenir una visió crítica davant ells. 

Objectius sessió 

- Analitzar diferents aspectes que ens podem trobar als videojocs i aconseguir esbrinar si és correcta.  

- Aprendre a tenir una visió crítica davant tot el contingut que apareix en els videojocs 

Contingut sessió  

- Material extret de videojocs com vídeos, les carcasses dels videojocs  

Distribució grups: 

G1 G2 G3 

Contingut Contingut Contingut 

Els videojocs masclistes 

https://youtu.be/UWY20_HDOcA 

Caràtules dels videojocs per conèixer la violència en els 

videojocs 

3 fotografies de la dona per conèixer el rol de la dona 

en els videojocs 

Objectius Objectius Objectius 

- Identificar conductes sexistes en videojocs 

- Tenir una visió crítica davant els videojocs 

- Identificar quins són els videojocs més idonis per cada 

edat 

- Conscienciar de la necessitat de jugar als videojocs 

idonis en cada edat. 

- Identificar quin hauria de ser el rol i la imatge de la 

dona dins un videojocs 

- Conscienciació del paper de la dona dins d’un 

videojocs. 
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Metodologia 

1) Introducció de la sessió i distribució del grups · Durada 5-10 minuts 
El professor explicarà el treball a realitzar. Farà la divisió de grups i assignarà el tema a cada grup corresponent. En aquest cas només hi haurà 3 grups, el quart tema es 

treballarà de manera conjunta tot l’alumnat.  

2) Treball en grups · Durada 30 minuts.  
Cada grup treballarà amb el tema que se li hagi assignat.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) Jugar la joc Gazteak Berdintasunean 2.0 · Durada 15 minuts.  
Té per objectiu la promoció de la igualtat de dones i homes i la prevenció de la violència de gènere. Cada alumne tendrà al seu abast un ordenador on es dedicarà a jugar 

durant 30’ per després analitzar totes les situacions que s’han pogut trobar en el videojoc i recopilar tota la informació i posar-la en comú. 

  

 G1: G2: G3: 

Tr
eb

al
l e

n 
gr

up
s 

1. Visualització del vídeo  

2. Identificar els elements 

masclistes del vídeo 

3. Realitzar un decàleg amb els 

10 punts que tots els 

videojocs haurien de complir 

per evitar ser un videojoc 
amb elements masclistes 

1. Visualització del material  

2. Anàlisi de les caràtules 

3. Infografia amb retoladors i 

cartolines de les 

classificacions que hi ha en 

videojocs. 
4. Conclusions 

1. Visualització de les 

fotografies  

2. Anàlisi  

3. Assignació d’adjectius i 

característiques a través de 

la utilització de post-its 
4. Conclusions 

M
at

er
ia

l 

Ordenador, altaveus, internet, 
full i retoladors 

Cartolines i retoladors  Cartolines, retoladors i post-its. 

Atenció a la diversitat 

Per la present sessió, el professor haurà realitzat grups totalment heterogenis perquè l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu puguin tenir suport de l’altre 

alumnat. Encara així, el professor haurà d’estar pendent de com es desenvolupen els grups i les diferents activitats, per si en qualsevol moment el professor pugui donar-li un 

cop d’ull i un poc de suport. A més, els grups amb alumnat NESE es localitzaran devora el professor perquè així puguin estar ben a prop en tot moment. 
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Explicació sessió Videojocs 

Sessió del projecte 7 Mitjà de comunicació: Videojocs Data prevista 18.03.2019 – 22.03.2019 

Justificació 

Una vegada tot l’alumnat hagi treballat amb l’anàlisi, serà necessari posar en comú amb tota la resta de la classe amb la finalitat que tots coneguin els diferents temes que han 

treballat els companys    

Objectius sessió 

- Posar en comú l’aprés 

Contingut sessió  

- Anàlisi dels videojocs realitzat per cada grup.  

Metodologia 

1) Introducció de la sessió · Durada 5 minuts 
El professor explicarà quin serà el plantejament de la sessió i farà una breu introducció 

2) Exposició del treball realitzat per cada grup · Durada 30 minuts.  
Els tres grups exposaran el material amb el qual varen treballar a la darrera sessió. Cada grup tendra un total de 10 minuts per l’explicació del seu anàlisi. 

3) Debat sobre el videojoc Gazteak Berdintasunean 2.0 · Durada 10 minuts.  
Ja que tots han jugat amb el videojoc, realitzarem un debat per veure les impressions i quin ha estat l’aprenentatge del joc.   

4) Conclusions de manera grupal · Durada 10 minuts.  
Entre tots extraurem conclusions del mitjà de comunicació. 

 

Atenció a la diversitat 

Durant l’exposició serà obligatori que tot l’alumnat participi, per això l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu obtindran la ajuda i el suport de l’alumnat del 

grup, a més també del professor que quan expliqui li podrà fer preguntes i així recordant-li aspectes necessaris a explicar. 
A més, el professor haurà d’estar molt pendent del grup que estigui publicant a les xarxes socials, per si hi hagués algun contingut no correcta el puguin eliminar de seguida. 
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Treball amb música 

Sessió del projecte 8 Mitjà de comunicació: Música Data prevista 25.03.2019 – 29.03.2019 

Justificació 

La música és un mitjà molt recurrent pels joves, i és on trobem una gran quantitat de missatges discriminatoris o sexistes, per aquesta raó és realment important treballar amb 

els diferents gèneres musicals per esbrinar quins missatges ens transmeten  

Objectius sessió 

- Analitzar diferents missatges que ens transmeten les lletres de música 

- Aprendre a tenir una visió crítica davant la música 

Contingut sessió  

- Lletres de cançons 

Distribució grups: 

G1 G2 G3 G4 

Contingut Contingut Contingut Contingut 

Cançons amb un llenguatge no igualitari Cançons reivindicatives Cançons amb un llenguatge no igualitari Cançons reivindicatives 

Objectius Objectius Objectius Objectius 

- Identificar el llenguatge no igualitari en 

les lletres de cançons i saber esbrinar 

quin és el missatge 
- Aprendre a tenir una mirada crítica 

davant els missatges musicals 

- Identificar el llenguatge reivindicatiu 

en les lletres de cançons i saber 

esbrinar quin és el missatge 
- Aprendre a tenir una mirada crítica 

davant els missatges musicals 

- Identificar el llenguatge no igualitari en 

les lletres de cançons i saber esbrinar 

quin és el missatge 
- Aprendre a tenir una mirada crítica 

davant els missatges musicals 

- Identificar el llenguatge reivindicatiu 

en les lletres de cançons i saber 

esbrinar quin és el missatge 
- Aprendre a tenir una mirada crítica 

davant els missatges musicals 
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Metodologia 

1) Introducció de la sessió i distribució del grups · Durada 5-10 minuts 
El professor explicarà el treball a realitzar. Farà la divisió de grups i assignarà el tema a cada grup corresponent. 

2) Treball en grups · Durada 40-45 minuts.  
Cada grup treballarà amb el tema que se li hagi assignat.  

 

3) Conclusions de manera grupal · Durada 5-10 minuts.  
Cada grup de manera individual, ha d’extreure conclusions per poder explicar tot el que han treballat a la següent sessió als companys.  

 

 G1: G2: G3: G4 
Tr

eb
al

l e
n 

gr
up

s 1. Lectura de les lletres 

assignades 

2. Identificació dels missatges 

discriminatoris  

3. Canvi de les lletres  

1. Lectura de les lletres 

assignades 

2. Identificació dels missatges 

reivindicatius 

3. Esbrinar el missatge que 

transmet i que defensen 

1. Lectura de les lletres 

assignades 

2. Identificació dels missatges 

discriminatoris  

3. Canvi de les lletres 

1. Lectura de les lletres 

assignades 

2. Identificació dels missatges 

reivindicatius 

3. Esbrinar el missatge que 

transmet i que defensen 

M
at

er
ia

l 

Lletres de cançons, fulls i 

retoladors.   

Lletres de cançons, fulls i 

retoladors.   

Lletres de cançons, fulls i 

retoladors.   

Lletres de cançons, fulls i 

retoladors.   

Atenció a la diversitat 

Per la present sessió, el professor haurà realitzat grups totalment heterogenis perquè l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu puguin tenir suport de l’altre 

alumnat. Encara així, el professor haurà d’estar pendent de com es desenvolupen els grups i les diferents activitats, per si en qualsevol moment el professor pugui donar-li un 
cop d’ull i un poc de suport. A més, els grups amb alumnat NESE es localitzaran devora el professor perquè així puguin estar ben a prop en tot moment. 
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Explicació sessió Música 

Sessió del projecte 9 Mitjà de comunicació: Música Data prevista 01.04.2019 – 05.04.2019 

Justificació 

Una vegada tot l’alumnat hagi treballat amb l’anàlisi, serà necessari posar en comú amb tota la resta de la classe amb la finalitat que tots coneguin els diferents temes que han 

treballat els companys    

Objectius sessió 

- Posar en comú l’aprés 

Contingut sessió  

- Anàlisi dels videojocs realitzat per cada grup.  

Metodologia 

1) Introducció de la sessió · Durada 5 minuts 
El professor explicarà quin serà el plantejament de la sessió i farà una breu introducció 

2) Exposició del treball realitzat per cada grup · Durada 40 minuts.  
Els tres grups exposaran el material amb el qual varen treballar a la darrera sessió. Cada grup tendra un total de 10 minuts per l’explicació del seu anàlisi. 

3) Conclusions de manera grupal · Durada 10 minuts.  
Entre tots extraurem conclusions de les lletres de les cançons 

Atenció a la diversitat 

Durant l’exposició serà obligatori que tot l’alumnat participi, per això l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu obtindran la ajuda i el suport de l’alumnat del 
grup, a més també del professor que quan expliqui li podrà fer preguntes i així recordant-li aspectes necessaris a explicar. 

A més, el professor haurà d’estar molt pendent del grup que estigui publicant a les xarxes socials, per si hi hagués algun contingut no correcta el puguin eliminar de seguida. 
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Sessió final del projecte 

Sessió del projecte 10 Mitjà de comunicació: - Data previst 08.04.2019 – 12.04.2019 

Justificació 

En forma de conclusió i per veure l’assimilació de tot el que s’ha aprés, es farà un debat en grup gran.   

Objectius sessió 

- Assimilar tot el que s’ha aprés dintre del projecte 

Contingut sessió  

- Projecte  

Metodologia 

1) Introducció · Durada 5 minuts 
El professor farà una breu introducció on explicarà el que es treballarà a la sessió que es realitzarà per finalitzar el projecte coeducatiu que va començar el setembre.   

2) Debat · Durada 45 minuts 
Tot l’alumnat es disposarà en cercle i el professor començarà les frases i cada alumne haurà de seguir la frase en base a la seva opinió o amb el que ha aprés, per exemple 

“el que més m’ha agradat d’aquest projecte...” “jo d’aquest projecte canviaria....” “jo en aquest projecte inclouria...” “jo d’aquest projecte em quedo amb...” “en aquest projecte 

li posaria la nota d’un....”  

Perquè puguin respondre a totes les preguntes, el professor disposarà d’una pilota que anirà passant forma de testimoni perquè ningú interrompi i tothom pugui participar.  

3) Conclusions · Durada 5 minuts 
Una vegada tots hagin dit la seva opinió, el professor conclourà el projecte donant les gràcies a tots per la participació i dient que això només és el punt de partida per 

aconseguir una conscienciació de tota la població.    

Atenció a la diversitat 

Ja que durant la sessió, l’alumnat treballarà de manera individual, el professor els hi podrà donar més temps per reflexionar i així que puguin respondre correctament les 

preguntes. Si no ho fan, el professor podrà intervenir fent-li preguntes i fent-lo reflexionar.  

Material 

Pilota 
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Annex 3: Qüestionaris d’avaluació inicial 
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Annex 4: Checklist per l’avaluació a l’alumnat de 1r d’ESO 
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Annex 5: Rúbrica d’avaluació per 2n de Batxillerat 
RÚBRICA D’AVALUACIÓ PER SEGON DE BATXILLERAT 

 SUSPENS APROVAT NOTABLE EXCEL·LENT VALOR 

C
O

N
TI

N
G

U
TS

 Omet molts continguts vists 

durant el projecte o els utilitza 

de forma incorrecta 

L’alumne ha assolit tan sols una 

part dels continguts vists al 

projecte. 

L’alumne ha assolit correctament 

els continguts. 

L’alumne ha assolit correctament i de 

forma rica i variada tots els continguts 

del projecte. 
20 

5 10 15 20 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
 No participa de forma activa 

en les propostes que es 

presenten. 

Participa de forma activa en 

algunes de les propostes que es 

presenten. 

Participa de forma activa en totes 

les propostes que es presenten, 

però li costa realitzar preguntes 

clau. 

Participa de forma activa en totes les 

propostes que es presenten, realitzant 

preguntes clau sobre el tema. 
20 

5 10 15 20 

Ú
S

 D
E

 L
A

 
LL

E
N

G
U

A
 L’alumne utilitza 

constantment un llenguatge 

sexista i/o discriminatori. 

L’alumne no sol utilitzar un 

llenguatge sexista i/o 

discriminatori 

L’alumne normalment utilitza el 

llenguatge sense expressions 

sexistes o discriminatòries. 

L’alumne fa un ús correcte de la llengua, 

deixant de banda aspectes sexistes o 

discriminatoris. 20 

5 10 15 20 

TR
E

B
A

LL
 E

N
  

E
Q

U
IP

 

Li costa treballar en equip, es 

distreu i no col·labora. 

Participa en el treball d’equip però 

no ajuda a tots els companys ni 

accepta tots els acords presos pel 

grup. A vegades, no respecta els 

rols establerts dins l’equip. 

Participa en el treball en equip 

amb actitud d’ajuda, acceptant 

tots els acords de la majoria, però 

a vegades no respecta els rols 

establerts dins l’equip. 

Participa en el treball en equip amb 

actitud d’ajuda, acceptant tots els acords 

presos per la majoria, així com els rols 

establerts dins l’equip. 
20 

5 10 15 20 

O
R

IG
IN

A
LI

TA
T Els seus treballs audiovisuals 

no presenten idees originals. 

Els seus treballs audiovisuals 

presenten almenys dues idees 

originals i poc freqüents 

Els seus treballs audiovisuals 

presenten algunes idees originals 

i poc freqüents. 

El seus treballs audiovisuals presenten 

una gran quantitat d’idees originals i poc 

freqüents. 
20 

5 10 15 20 

TOTAL: 100 


